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Cảm Tạ 

 
Bản chất thương yêu là tình thương ngọt 

ngào và thiêng liêng của mẹ.  ‘‘Mẹ là thầy giáo 
dạy về thương yêu, một phân khoa quan trọng 
trong cuộc đời.’’1  Mỗi cái nhìn của mẹ là một 
nốt nhạc yêu thương.  Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, 
mỗi hành động của mẹ đều chứa đựng tình 
thương nồng nàn.  Không có mẹ thì không có 
tình thương.  Không có tình thương thì không có 
sự sống.  Không có mẹ, con sẽ không được tắm 
mát trong suối nguồn thương yêu.  ‘‘Mẹ là tình 
yêu dạt dào, là giếng nước ngọt ngào, là bài hát 
ca dao, ru con bằng hồn non nước, thơm giấc 
ngủ ngàn sao.’’2  Mẹ ơi! Tiếng hò của mẹ ru 
con hồi thơ ấu sao mà mặn mà, đậm đà, sâu xa 
đến thế, có lúc giọng hò dỗ dành thật êm ái, có 
lúc tiếng hò buồn rười rượi về nỗi nhớ thương 
ba từ ngày ba mất, có lúc giọng hò vui tươi như 
tiếng gió reo qua hàng trúc cạnh bờ sông.  Đã 
mấy mươi năm qua, giọng hò khúc ca dao tình 
yêu của mẹ vẫn còn sống nguyên vẹn trong con.  
                                                   
1 Bông hồng cài áo 
2 Thơ Chân Pháp Đăng 
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Bây giờ mẹ đã lớn tuổi nhưng tiếng hò của mẹ 
vẫn còn ngọt ngào, trong thanh và ấm áp.  Mỗi 
khi được nghe mẹ hò, con cảm thấy sung sướng, 
rung động cả tâm hồn.  Bao nhiêu kỷ niệm tuổi 
thơ, sự âu yếm, thương yêu, cưng chiều của mẹ 
đều sống dậy.  Mẹ là nhạc, là thơ, là giấc mơ 
diệu hiền, gọi hồn con tỉnh thức trong giây phút 
thiêng liêng.  

Bản chất thương yêu cũng là những giọt 
sữa từ bi thơm tho, ngọt lịm của Thầy.  Thầy 
nuôi con bằng sữa Pháp, bằng ánh sáng tâm 
linh, bằng tình yêu thánh thiện.  Thầy thương 
con như thương những ngôi sao trời.  Tình 
thương của Thầy mát mẻ như trăng thanh, thênh 
thang như biển rộng và nhẹ nhàng như áng mây 
trôi.  Thầy dạy cho con biết thở để làm an lại 
những đau thương trong thân tâm.  Thầy dạy 
cho con mỉm cười để làm an lạc tâm linh.  Thầy 
dạy cho con sống trong giây phút hiện tại để tiếp 
xúc với những gì mầu nhiệm, lành mạnh và tươi 
mát trong cuộc đời.  Thầy dạy cho con quý đôi 
mắt và những tia nắng sớm.  Thầy chỉ cho con 
biết cách thưởng thức cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, 
và cảnh đẹp ấy sẽ không bao giờ phai nhạt trong 
lòng của con.  Thầy là linh hồn của con.  Tình 
thương của Thầy không thể diễn tả được, tình 
thương của mẹ thiêng liêng quá cho nên con chỉ 
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biết ngậm ngùi, xúc động ghi lại bài học thương 
yêu mà con đã tiếp nhận.  Con xin kính dâng lên 
Thầy, mẹ, tăng thân và gia đình để tỏ lòng biết 
ơn sâu xa của con. 
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Tình thương có rất nhiều mặt như mặt 
chiếm hữu, mặt bao dung, mặt ham muốn, 
mặt hy sinh… 
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Bản Chất Thương Yêu 
 

Bản chất tình thương rất là sâu sắc và 
mầu nhiệm.  Tình thương có rất nhiều mặt như 
mặt chiếm hữu, mặt bao dung, mặt ham muốn, 
mặt hy sinh, mặt xót thương, mặt độc tài, mặt độ 
lượng, mặt ích kỷ…  Chính vì bản chất thương 
yêu có muôn hình vạn mặt cho nên tình thương 
mới giàu có và sâu sắc.  Có những lúc tình 
thương biểu hiện khuôn mặt chân thật trong ấy 
gói ghém tính chất phác, thiết tha, chân thành; 
nhưng có lúc tình thương phát xuất từ khuôn 
mặt giả dối trong ấy thúc đẩy bởi sự lừa gạt, vờ 
vĩnh và chiếm hữu.  Tình thương đôi khi hiền 
lành như bà mẹ già nhưng có lúc ham muốn như 
con thú dữ do đó sự tu tập là để thấy và hiểu cho 
rõ bản chất thương yêu trong ta.  Hiểu tình 
thương, ta cũng hiểu được chính mình.   

Tình thương là một nghệ thuật như thổi 
sáo, chơi đàn, hát ca và hội họa...  Muốn đạt tới 
trình độ chơi đàn tuyệt diệu, xuất thần, người 
nghệ sĩ phải biết những kỹ thuật về âm nhạc và 
công dụng của chiếc đàn.  Họ phải để ra nhiều 
giờ tập luyện cho nhuần nhuyễn những ngón tay 
và biết lắng nghe sâu sắc âm điệu của từng nốt 
nhạc trong lúc chơi đàn nhưng tiếng đàn hùng 
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hồn nhất chỉ biểu lộ từ mức độ tâm linh lắng sâu 
của người nghệ sĩ.  Chỉ có tâm hồn yên tĩnh, an 
vui và nhẹ nhàng mới có thể phát ra những âm 
thanh kỳ diệu.  Tiếng nhạc là linh hồn, tâm tư, 
tình cảm và hiện hữu của ta.  Linh hồn tang 
thương thì tiếng đàn não nùng, tâm tư thoải mái 
thì tiếng đàn thanh thoát, tình cảm thương yêu 
thì tiếng đàn trong sáng và ngọt ngào...  Tình 
thương cũng thế.  Tình thương là một nghệ thuật 
cần được tập luyện và học hỏi.  Nếu không học 
tập về bản chất của tình thương thì ta sẽ không 
biết nghệ thuật thương yêu.  Ta sẽ không biết ca 
lên bài ca thương yêu một cách ngọt ngào.  Nếu 
không biết tiếp xúc và nuôi dưỡng bằng chất 
liệu thương yêu, lành mạnh và tươi mát từ đất 
trời, thiên nhiên và đời sống thì ta sẽ không có 
tình thương trong tâm.  Ta sẽ trở nên héo mòn, 
cằn cỗi và cô độc cho nên trong bất cứ liên hệ 
nào, tình cảm nào cũng cần học hỏi và tu luyện 
như người nghệ sĩ tu luyện nghệ thuật chuyên 
môn của mình.  Nghệ thuật thương yêu cao nhất 
chỉ phát xuất từ đỉnh cao của tâm linh.  Nơi ấy ta 
có một mức độ rung cảm sâu sắc từ trái tim và 
có khả năng lắng nghe được tiếng nhạc yêu 
thương của lòng mình.  Tình thương là âm nhạc, 
là lời ca.  Càng ca, tiếng hát của ta sẽ trở nên 
hùng hồn như thác đổ, thanh thoát như trời mây, 
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nhẹ nhàng như khói chiều và ngọt ngào như 
tiếng mẹ ru con.  Có những yếu tố thương yêu 
đưa tới hạnh phúc, an vui nhưng cũng có những 
chất liệu thương yêu đưa tới lo âu, phiền muộn, 
chiếm hữu và độc tài.  Ta hãy đưa chất liệu tâm 
linh vào tình thương.  Tâm linh là 'spiritual', 
nghĩa là tỉnh thức, là linh hồn.  Tình thương của 
ta không chỉ làm bằng vật chất, cảm xúc hay 
thương ghét thường tình mà làm bằng ánh sáng 
của nội tâm để hiểu được những nhu yếu tình 
cảm và thấy được bản chất của tình yêu chân 
thật.  Tình thương này vượt lên trên giới hạn 
liên hệ ruột thịt, đồng bào và đồng loại.  Tình 
thương tâm linh nhiều khi còn đẹp hơn cả tình 
thương ruột thịt bởi vì ta có cùng một con 
đường tu tập và lý tưởng cao đẹp nên ta có thể 
chuyển hóa được những tập khí, phiền não và 
tranh chấp trong mỗi người.  Trong khi đó tình 
ruột thịt không có lý tưởng và con đường tu tập, 
thương theo bản năng và nhu yếu hưởng thụ; do 
đó tình thương ấy đôi khi chỉ đưa lại sư tranh 
chấp, hơn thua và hờn giận.  Nhờ tu tập ta sẽ 
hiểu được đường đi nẻo về của tâm ý, nguồn 
gốc của dòng sông tình cảm, làm cho tình 
thương càng ngày thêm nhẹ nhàng, trong sáng 
và thanh cao.  Ta sẽ nhận diện những yếu tố khổ 
đau do đam mê, lo lắng, buồn giận trong tình 
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thương để chuyển hóa.  Đồng thời ta sẽ nếm 
được chất liệu ngọt ngào, mát mẻ và thanh thoát 
do tâm từ bi, xót thương, không kỳ thị đưa tới.  
Thiếu sự sống tâm linh, thiếu sự an tĩnh tâm 
hồn, thiếu sự thương yêu đằm thắm, ta sẽ không 
tiếp xúc được với tình thương chân thật, không 
biết được bản chất thương yêu.   Ta sẽ không 
thấy được đâu là khuôn mặt chân thật và đâu là 
khuôn mặt giả dối trong tình thương. 

Đó là mục đích ra đời của tập sách nhỏ bé 
này.  Mong sao những kinh nghiệm thực tập về 
thương yêu sẽ đem lại một chút cảm hứng và 
thú vị cho các bạn.   
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Hạnh Phúc Là Hạnh Phúc Chung 
      
Chúng ta thường nghe nói: “Một cây làm 

chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi 
cao.”3 Một cây không thể tạo ra được cánh rừng 
mà nhiều cây mới có thể tạo ra được một cánh 
rừng xanh tươi và mát mẻ.  “Một con én không 
thể làm ra mùa xuân” mà muôn ngàn con én mới 
có thể đưa nắng ấm trở về cho ngàn hoa nở rộ, 
cho hương xuân ngút ngàn.  Tăng thân chính là 
cánh rừng ấy, là đàn én ấy.  Năng lượng tăng 
thân và tình thương tâm linh là một nhu yếu rất 
quan trọng trong đời sống tu tập. 

Ngồi thiền một mình không có kết quả 
bằng ngồi thiền chung với tăng thân.  “Ăn cơm 
có canh, tu hành có bạn”3 là câu châm ngôn 
phản ảnh sự thật này.  Có một sức mạnh vô hình 
nào đó của tăng thân giúp cho ta ngồi yên trong 
một giờ, hai giờ mà không bị chi phối bởi những 
con ma tạp niệm.  Ta không chìm đắm trong hôn 
trầm, tán loạn; trái lại ta có thể đạt tới những 
trạng thái an lạc và định tâm một cách dễ dàng.  
Năng lượng vô hình này giống như năng lượng 
                                                   
3 Ca dao tục ngữ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Bản Chất Thương Yêu             11 

mặt trời gửi theo những tia nắng ấm áp vào 
trong sự sống của mọi loài cỏ cây hoa lá, cầm 
thú và con người để duy trì, nuôi dưỡng và 
thương yêu.  Những cánh hoa cúc dại (Daisy) 
đang còn e thẹn úp lại trong suốt đêm dài.  Bỗng 
dưng bình minh thức dậy, những tia nắng ấm áp 
liên tục chiếu trên bông hoa giúp cho nó từ từ hé 
nở để phơi bày tất cả màu sắc kiều diễm.  Năng 
lượng tăng thân đi vào chiều sâu hiện hữu của ta 
để khai mở hương sắc mầu nhiệm đang tiềm ẩn 
trong tàng thức.  Nhờ tăng thân ta thấy được 
chính mình.  Tăng thân là tấm kính phản chiếu 
những tình cảm, tâm tư, vui buồn, thương ghét 
và hình ảnh tạo tác của tâm ý.  Ta thấy được tài 
năng, giá trị, nghệ thuật và những tâm hành tốt 
đẹp của bao nhiêu thế hệ trao truyền để nuôi 
dưỡng cho thăng hoa kết trái và đồng thời thấy 
được những tập khí lo âu, buồn giận, lăng xăng 
và vướng mắc trong ta, nguồn gốc của bao nhiêu 
khổ đau triền miên từ xa xưa truyền đến bây giờ 
để đả thông và chuyển hoá.  Năng lượng bình 
an, hạnh phúc và thảnh thơi phát sinh nơi một 
thành phần của tăng thân sẽ lan tỏa khắp nơi và 
thấm vào tất cả mọi người khác trong tăng thân.  
Ði thiền hành với sư anh, ta bước được những 
bước chân an lạc và thảnh thơi.  Bước chân của 
sư anh có sức mạnh đưa bước chân hời hợt và 
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phóng đãng của ta trở về với mặt đất.  Ta cảm 
thấy bàn chân đang dẫm lên mặt đất thật sự, và 
năng lượng an trú trong hiện pháp toát ra rõ ràng 
trên mỗi bước chân.  Ði một mình ta không làm 
được như thế.  Tâm ý ta cứ bay bổng vào thế 
giới của suy tư và mộng tưởng.  Cũng như vậy, 
mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Thầy hoặc ngồi 
bên Thầy, ta cảm thấy khỏe nhẹ cả tâm hồn.  
Bao nhiêu suy tư và phiền muộn đều tan biến 
hết.  Năng lượng an lạc, từ bi của Thầy tỏa ra từ 
đôi mắt, dáng ngồi và tất cả con người của Thầy 
thấm dần vào ta như sương mai ướt áo.  Sáng 
hôm nay sau ngày mãn khóa tu an cư tại Lộc 
Uyển, tôi leo núi cùng với mẹ và một số anh em.  
Sương mai dày đặc như những đám mây la đà.  
Ngồi trên núi cao tôi có cảm tưởng như đang 
ngồi chơi trên những đám mây trời.  Những hạt 
sương li ti bay nhẹ nhàng trong gió sớm làm 
thấm ướt chiếc áo ngự hàn của tôi.  Năng lượng 
tâm linh của Thầy và tăng thân là sương mai, 
thấm vào ta một cách tự nhiên để làm êm dịu lại 
những cảm xúc bất an và phiền muộn.  

Trường hợp khổ đau cũng như thế.  Sống 
trong một tăng thân, một gia đình hay một xã 
hội, năng lượng khổ đau, tuyệt vọng của một 
người sẽ ảnh hưởng tới mọi người, mọi loài 
khác.  Bởi thế ta không cần phải vất vả cực nhọc 
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để đối phó với những khó khăn và khổ đau một 
mình.  Tăng thân sẽ chia sẻ và ôm ấp năng 
lượng thương đau ấy cho ta một cách vô hình 
tướng bằng con đường chia sẻ năng lượng 
(energy exchange) hay kết cấu hóa học 
(chemical bonding).  Năng lượng này làm ra 
năng lượng kia.  Khi đốt một tấn than đá chẳng 
hạn, ta có thể làm ra được 70% năng lượng điện, 
30% còn lại sẽ trở thành những năng lượng khác 
như hơi nóng, khói...  nhưng năng lượng do đốt 
một tấn than đá không thêm mà cũng không bớt 
(conservative energy), nó chỉ chuyển biến thành 
năng lượng khác mà thôi.  Sự sống của ta là 
năng lượng nguyên tử (nuclear energy).  Thân 
thể là năng lượng mà cảm thọ, tình cảm, tâm tư 
cũng đều là năng lượng.  Năng lượng hoạt động 
bằng điện lực (electric force).  Giữa điện tử 
(electron) và trung hòa tử (proton) có một điện 
lực hút lại với nhau, và chúng cấu kết thành một 
vùng năng lượng của điện tử gọi là electric field.  
Có những điện tử cấu kết hòa hợp với các điện 
tử khác nhưng cũng có những điện tử chỉ tạo ra 
sự xáo trộn trong vùng điện tử (electric field).  
Con người chẳng hạn, có những điện tử trong 
lĩnh vực cảm thọ, nhận thức, tâm tư tạo ra sự 
hòa điệu, nhẹ nhàng và thông thương nhưng 
cũng có những điện tử của nhận thức, cảm giác, 
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tâm tư chỉ tạo ra sự buồn phiền, mâu thuẫn và 
khó khăn trong thân tâm.  Năng lượng điện tử 
trong ta liên hệ với năng lượng điện tử với sự 
sống chung quanh bằng điện lực (electric force) 
trong vùng điện tử (electric field).  Những điện 
tử ở gần nhau thì điện lực mạnh, nghĩa là sự ảnh 
hưởng của nhận thức, tâm tư, tình cảm rất sâu 
đậm giữa ta và người ở gần ta.   Ví dụ, vợ ta 
đang đau khổ, tuyệt vọng thì ta cũng cảm thấy 
bất an trầm trọng vì năng lượng khổ đau của vợ 
đi thẳng vào trong ta.  Những điện tử ở rất xa 
ngàn dặm vẫn có sự thu hút với nhau bằng điện 
lực nhưng điện lực này rất yếu.  Mẹ ở rất xa 
đang bị bệnh thì ta cũng cảm được nỗi lo âu và 
sự bất an nhè nhẹ trong lòng.  Cho nên đời sống 
của muôn loài là một màng nhện của điện tử.  
Màng điện này là electric field được cấu kết, 
ảnh hưởng với nhau rất chặt chẽ.  Có lúc nó tạo 
ra sự hòa điệu nên đời sống con người tạm an ổn 
nhưng có lúc nó tạo ra sự xáo trộn trong vùng 
điện tử (electric field) nên đời sống con người 
có những bất an và đau khổ.       

Những ngày nước Mỹ bắt đầu dội bom ở 
Iraq, biết bao nhiêu người trên trái đất đã mất ăn 
bỏ ngủ bởi năng lượng sợ hãi, thù hận và bất an 
lan tràn khắp mọi nơi.  Những tiếng khóc than, 
kêu la và rên rĩ của những nạn nhân chiến tranh 
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ám ảnh lấy tâm hồn của tôi.  Lúc bấy giờ tôi 
đang ở Hàn Quốc với Sư Ông Làng Mai và tăng 
đoàn.  Tôi không thể nào ngủ được.  Tôi cảm 
được niềm khổ đau của những em bé, bà mẹ và 
chàng trai ở bên ấy.  Không biết bao nhiêu trái 
bom ác nghiệt cứ bắn vào những tòa nhà chằng 
chịt trong đêm tối thì làm sao có thể tránh khỏi 
sự chết chóc của những người vô tội.  Tôi rất 
đau khổ và tuyệt vọng.  Tôi trằn trọc và nước 
mắt cứ trào ra.  Những ác mộng chiến tranh trên 
mảnh đất Việt Nam trong quá khứ trở về trong 
tâm hồn tôi.  Giấc ngủ của tôi trong những ngày 
ấy thật là nhọc nhằn.  Sáng hôm sau, thức dậy 
hơi trễ, tôi được ăn sáng với Sư Ông và tăng 
thân.  Mọi người đều chia sẻ cùng một niềm đau 
nhưng sự an trú trong hiện pháp của Sư Ông và 
tăng thân rất hùng mạnh, giúp cho tôi trở về với 
hơi thở ý thức và im lặng hùng tráng để nếm 
được niềm vui ăn sáng đoàn tụ.  Khổ đau vẫn 
còn nhưng niềm vui sống của sự thực tập không 
thiếu gì.  

Khổ đau là khổ đau chung, hạnh phúc là 
hạnh phúc chung.  Ta không thể nào tìm ra được 
hạnh phúc riêng cho mình vì sự sống của ta liên 
hệ mật thiết với sự sống của mọi người và muôn 
loài khác trên trái đất thân yêu này.  Nói một 
cách khác, sự sống của ta làm bằng sự sống của 
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muôn loài, và ta là một thai nhi nối liền với bà 
mẹ của sự sống mầu nhiệm bằng những cuống 
nhau vô hình.  Cũng như vậy, vấn đề giải thoát, 
tự do, thương yêu... đều đi theo nguyên tắc chia 
sẻ năng lượng (energy conservation) và kết cấu 
hóa học (chemical bonding).  Tóm lại, giải thoát 
là giải thoát chung, tự do là tự do chung, thương 
yêu là thương yêu chung, buồn vui là buồn vui 
chung.  Sống trong một tăng thân với những 
phương pháp tu tập cụ thể, ta có cơ hội để kinh 
nghiệm trực tiếp mối liên hệ sâu sắc và mật thiết 
ấy.  Tình thương là một trong những cửa ngõ 
tuyệt diệu giúp ta chiêm nghiệm và quán chiếu 
về sự thật ấy.  Do đó năng lượng tăng thân, tình 
thương gia đình có công năng nuôi dưỡng hạnh 
phúc, chuyển hóa khổ đau và giúp cho ta khám 
phá ra được tình thương chân thật đã có sẵn từ 
ngàn xưa trong sự sống của muôn loài.  
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Tình Thương Là Nhựa Sống 
 
Con người luôn luôn cần tình thương.  

Con người sinh ra, lớn lên bằng tình thương của 
cha mẹ, anh chị em, bạn bè, thầy cô giáo và bà 
con hàng xóm.  Ta mở lòng ra để tiếp nhận và 
nuôi dưỡng bằng tình thương trong đời sống 
hằng ngày thì ta mới có khả năng thương.  ‘‘Trẻ 
thơ thiếu tình thương thì không lớn lên được; 
người lớn thiếu tình thương thì cũng không lớn 
lên được.’’4  Ta sẽ cằn cỗi, héo mòn và cô độc.  
Một em bé sinh ra, lớn lên trong sự thiếu thốn 
tình thương, vỗ về, chiều chuộng, săn sóc thì em 
bé không thể nào có hạnh phúc và khi lớn lên sẽ 
không biết thương yêu chính mình và người 
khác.  Do đó hầu hết các đứa bé mồ côi thường 
hay mang những mặc cảm thiếu thốn, tủi thân và 
cô độc.  

Bé Minh mồ côi cả cha lẫn mẹ.  Chẳng ai 
biết rõ bố mẹ của Minh ở đâu bởi vì Sư Cô trú 
trì chùa Quan Âm đã đem bé về chùa để nuôi 
dưới hình thức của một chú tiểu.  Bé qua Làng 
Mai lúc mười tuổi từ trại tỵ nạn, đã được Sư 
Ông, Sư Cô và đại chúng cưng chiều và thương 

                                                   
4 Bông Hồng Cài Áo 
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mến.  Một chú tiểu ba vá trông thật xinh đẹp và 
thông minh thì làm sao người khác không 
thương yêu được?  Tuy thế tính tình của cháu 
quá nghịch ngợm và khó thương, có lẽ mồ côi từ 
lúc còn tấm bé nên cháu đã thiếu sự dạy dỗ và 
chăm sóc một cách đàng hoàng và kỹ lưỡng.  
Cháu rất khao khát tình thương nhưng lại không 
có khả năng tiếp nhận tình thương từ người 
khác.  Năm 1993, cháu ở chung với tôi một 
phòng.  Tôi chưa bao giờ biết săn sóc cho một 
cậu bé, bởi vì tôi cũng đang tu tập để học chăm 
sóc cho chính mình, cho nên bé Minh là một thử 
thách lớn cho tôi.  Mỗi tối cháu đều muốn dựa 
vào lưng của tôi thì mới chịu ngồi yên để làm 
bài.  Tôi không cảm thấy thoải mái trong sự xúc 
chạm ấy nhưng vì thương nên tôi đành chiều 
cháu.  Năng lượng của cháu rất động và cháu ưa 
phá phách cũng vì muốn có sự chú ý từ người 
khác.  Bên cạnh đó, cháu có một khối nội kết và 
giận hờn đối với người lớn nên cháu thường 
nghi ngờ tình thương của họ.  Có thể thời thơ 
ấu, cháu đã đau khổ nhiều, thiếu sự săn sóc ngọt 
ngào của mẹ, thiếu tình ấm áp của cha và thiếu 
không khí hạnh phúc của gia đình.  Mỗi khi giận 
hờn, cháu tìm cách trả thù bằng những lời nói và 
hành xử không dễ thương.  Có lần tôi đang làm 
vườn để gieo hạt, bé Minh dùng vòi nước xịt ướt 
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hết áo quần của tôi.  Tôi nhìn vào cháu và hỏi tại 
sao cháu làm như vậy?  Cháu bảo: ‘‘cháu muốn 
thử xem sư chú có nổi sân si hay không?’’  
Nhiều lúc cháu nói thật hỗn hào và bậy bạ.  
Người ta có thể không hiểu nổi tại sao lời nói 
của chú bé lại khó nghe đến thế?  Tuy được ở 
trong tu viện một thời gian mà cháu vẫn không 
thay đổi chút nào, càng ngày càng lì lợm, nghịch 
ngợm và hỗn xược.  Có một lần cháu đặt xô 
nước trên cánh cửa thiền đường Nến Ngọc của 
Xóm Hạ, Làng Mai, có một sư cô đẩy cánh cửa 
để vào ngồi thiền thì cả xô nước ụp vào người 
sư cô.  Cháu lấy chuyện nghịch ngợm như thế 
làm niềm vui và hạnh phúc.  Đó là tâm trạng của 
những người khổ đau.  Họ đau khổ nên họ cũng 
muốn những người khác khổ đau thì họ mới 
sướng, mới hả dạ.  Nó là tâm lý trả thù và trừng 
phạt có mặt trong mọi người.  Mỗi năm, vào 
mùa hè, các cháu thiếu nhi về làng tu tập rất 
đông.  Làng Mai là quê hương thứ hai của các 
cháu, nơi đây các cháu có thể tìm lại tiếng hát, 
tiếng hò, bụi tre, hàng nước...  Có lần bé Minh 
đã tuột quần của một em bé trước bao nhiêu đứa 
trẻ khác cho nên không có đứa nhỏ nào ưa thích 
bé Minh.  Sư Ông biết tất cả những tính nết của 
bé nhưng Sư Ông rất kiên nhẫn.  Sư Ông bảo 
với đại chúng rằng: “Bé Minh là đối tượng để 
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cho ta tu tập.  Nếu ta thành công với bé này thì 
ta có thể hóa độ cho tất cả những em bé khác.” 
Thỉnh thoảng tôi bực mình với bé nhưng mỗi 
khi ý thức về quá khứ đáng thương và thiếu thốn 
tình thương trầm trọng của cháu thì tôi có thể 
chấp nhận được những hành xử và lời nói không 
dễ thương của cháu.  Sau này cháu phải rời làng 
để đi vào trường nội trú, mỗi lần về thăm làng, 
hai chú cháu nói chuyện với nhau rất thân thiết.  
Bây giờ cháu Minh đã trở thành một chàng trai 
bảnh bao và thông minh.  Càng lớn cháu càng 
biết tiếp nhận tình thương nhưng hạt giống khổ 
đau hồi nhỏ đã đưa cháu đi lầm đường lạc lối, 
đã chìm sâu trong cuộc đời bi lụy của dục vọng 
và không người nào có thể cứu cháu ra được.  
Bao nhiêu năm ở trong tu viện cháu đã không 
biết tu tập thì làm sao có thể đối diện với lực 
lượng thiếu thốn, cô đơn và khổ đau trong tâm.  
Sư Ông đã gieo rất nhiều hạt giống tốt vào trong 
tâm thức của cháu, hy vọng một ngày nào đó 
những hạt giống sẽ được nở hoa. 

Tình thương là một nhu yếu rất cần thiết 
để con người lớn lên một cách khỏe mạnh.  
Cũng giống như thân cây cần nhựa sống để lớn 
lên một cách xanh tươi, khỏe mạnh, đơm hoa và 
kết trái cho cuộc đời.  Ở Làng Mai có một số 
cây tùng bị thắt ngang bởi một sợi dây điện.  
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Sau một thời gian cây lớn lên, vỏ cây bị sợi dây 
điện ấy cắt đứt do đó nhựa sống không thể đi lên 
phần trên để nuôi cây.  Do vậy chỉ sau một thời 
gian ngắn những cây tùng ấy tự nhiên chết đi 
làm cho mọi người trong Làng cảm thấy vô 
cùng thương tiếc.  Con người thiếu tình thương 
cũng sẽ chết dần chết mòn như những cây tùng 
thiếu nhựa sống.  Nhờ tình thương gia đình, ta 
mới lớn lên một cách mạnh khỏe, trái tim mới 
biết rung động để xót thương được con người và 
cuộc đời.  Ta cảm thấy xót xa mỗi khi bắt gặp 
bà cụ già yếu đuối đang đi khập khiễng.  Lòng 
xót thương ấy thúc đẩy ta tìm cách giúp đỡ bà 
cụ tận tình và lân mẫn.  Ta cảm thấy thương xót 
tràn ngập trong trái tim mỗi khi thấy một em bé 
tật nguyền đang đi bên đường, và ta đã cố dấu 
mẹ để cho em bé một bát cơm.  Ta không nỡ 
dùng thuốc giết gián, giết kiến, giết muỗi trong 
nhà mà tìm cách đưa chúng ra ngoài sân rồi dọn 
dẹp sạch sẽ nhà cửa để chúng không trở lại. 

Lúc mới về Làng Mai tôi ưa cuốc đất nơi 
vườn rau xanh và vườn hoa.  Mỗi lần cuốc đứt 
một con giun, tôi cảm giác đau xót như một 
phần thân thể mình bị cắt đứt.  Tôi bỏ cuốc 
xuống để cầu nguyện cho con giun ấy.  Tôi niệm 
danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ 
Tát Dược Sư.  Tôi cảm thấy xót thương và hối 
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hận vô cùng.  Tôi đem hai khúc thân thể giãy 
giụa của con giun vùi xuống ở một mảnh đất 
mềm mại và ẩm ướt hơn.  Người ta nói rằng con 
giun bị cắt đứt làm đôi sẽ lành lại và có thể trở 
thành hai con giun mới nhưng tôi vẫn cảm thấy 
đau xót mỗi khi lỡ tay cuốc vào nó.  Nhiều khi 
tôi cố tình dùng cây chĩa năm thay vì dùng cuốc 
làm công việc xới đất để khỏi cắt đôi những con 
giun đáng thương và vô tội. 

Vào mùa Xuân và mùa Thu ở bên Pháp 
có rất nhiều con ốc sên không vỏ (slug).  Mấy 
chàng ốc sên này rất ưa ăn những ngọn lá xà 
lách xanh non và ngọt ngào do tôi trồng.  Tôi 
cũng thông cảm cho chúng bởi vì đa số những 
rau cải khác trong vườn vừa cay, vừa đắng và 
vừa dai chứ xà lách ăn rất ngọt, ngon và dòn.  
Có lúc tôi bực mình với những chú ốc sên này 
bởi vì những cây xà lách con tôi vừa trồng tối 
hôm qua, ngày hôm sau đã bị mấy chàng ăn trụi 
luôn cả lá lẫn đọt.  Anh em chúng tôi phải tìm 
nhiều cách để ngăn ngừa các chàng ốc sên vào 
vườn rau xanh, nhất là vườn xà lách.  Vậy mà 
mỗi khi đi trên đường từ xóm Thượng xuống 
xóm Hạ để nghe pháp thoại, hễ thấy con ốc sên 
nào bò trên đường cái thì tôi không thể nào vô 
tâm và làm lơ bước chân đi.  Bởi vì tôi đã thấy 
những con ốc sên bị xe hơi cán dập nát ra từng 
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mảnh.  Thật là tội nghiệp.  Tôi thường dùng đôi 
que cây gắp các chàng đang bò trên đường bỏ ra 
hai bên bãi cỏ non để cho chúng được sống an 
toàn.  Sau khi đã cứu những con ốc sên tội 
nghiệp ấy, tôi mới không cảm thấy cắn rứt 
lương tâm.  Lương tâm là tiếng nói rõ ràng và 
trung thật nhất về tình thương.  Không có lương 
tâm, sự sống của ta đã chết rồi.  Đôi khi tiếng 
nói lương tâm làm cho ta đau khổ, bức rức 
nhưng sự khổ đau này rất cần thiết.  Nó giúp cho 
ta lớn lên, làm cho trái tim ta mền ra để xót 
thương mà không còn chai sạn.  Ta rung cảm và 
nhạy bén tới sự sống của mọi loài chung quanh 
nên ta không nở dẫm lên con sâu con kiến.  Ta 
cẩn thận và chú ý tới sự sống của muôn loài để 
bảo vệ và che chở.  Có lúc tôi nói với những con 
ốc sên không vỏ rằng các em hãy bò ra hai bên 
đường kẻo xe hơi nghiến nát đấy, ở trong bãi cỏ 
xanh chắc chắn sẽ được an toàn.  

Chất liệu xót thương đã chứa sẵn trong 
từng mạch máu, từng tế bào và tuôn tràn trong 
trái tim bởi vì ta đã được nuôi dưỡng bằng tình 
thương của ba mẹ và gia đình.  Sau khi xuất gia, 
ta lại được nuôi dưỡng bằng tình thương của 
tăng thân, Thầy và Bụt để những hạt giống 
thương yêu trong ta liên tục lớn lên.  Với những 
chất liệu thương yêu như nhựa sống trong cây, 



 
 
 
 
 
 
 

Bản Chất Thương Yêu             25 

ta sẽ sống hạnh phúc và vui tươi.  Ta sẽ không 
còn cảm thấy thiếu thốn, cô đơn và lạc loài. 
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Mối Tình Ðầu 
 
Thương mình là một nhu yếu tự nhiên và 

quan trọng để có thể thương được người khác.  
Nếu không biết thương mình thì ta cũng không 
thể nào thương được người khác.  Tình thương 
là một năng khiếu biểu hiện từ hạt giống thương 
yêu ở trong tâm thức, và nếu hạt giống thương 
yêu ấy quá yếu ớt, èo uột thì nó không đủ sức 
mạnh để mọc thành cây thương yêu.  Tình 
thương cũng giống như dinh dưỡng trong cơ thể 
người mẹ có thể làm ra sữa nuôi con, thiếu dinh 
dưỡng ấy mẹ sẽ không có sữa cho con.  Nếu ta 
không biết nuôi dưỡng bằng tình thương trong 
đời sống hằng ngày thì ta sẽ không có tình 
thương trong tâm để hiến tặng cho những người 
chung quanh qua hành động, lời nói và tư duy.  
Sở dĩ ta nói được câu nói dễ thương là bởi vì ta 
có chất liệu thương yêu ở trong lòng.  Không có 
mạch nước trong lòng đất thì dù có đào giếng 
cách mấy đi nữa, nước sẽ không trào lên.  Ta 
nuôi dưỡng tình thương bằng bữa cơm.  Biết 
bao nhiêu công lao, mồ hôi nước mắt để ra trong 
một bát cơm.  Câu ca dao:  

‘‘Ai ơi nâng bát cơm đầy 
Dẽo thơm một hạt đắng cay muôn phần.’’ 
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Mỗi lần đọc thầm lên trước bữa ăn, ta 
cảm thấy cảm động đến xót xa trong lòng.  Ta 
ăn cơm trong cảm giác sung sướng, nghẹn ngào, 
xót thương và biết ơn.  Tình thương của trời đất 
thiên nhiên và mồ hôi nước mắt của muôn loài 
có đầy đủ trong bát cơm.  Ý thức được công lao 
ấy ta tiếp xúc được với tình thương từ sự sống.  
Ta không thể nào sống hời hợt, vô tâm và chán 
nản.  Ta cũng ý thức rằng tình thương có mặt 
trong ly nước, nắng ấm, dòng sông, con người 
và thiên nhiên.  Tất cả đang mở hai cánh tay 
thương yêu để nuôi nấng, ôm ấp và duy trì sự 
sống cho ta.  Ta thương những con giun, con dế, 
con sâu, con kiến....  Chúng làm cho đất trong 
vườn trở nên mềm mại để cỏ cây hoa lá xanh 
tươi mà đơm hoa kết trái cho ta.  Ta thương 
những dòng sông xanh chảy âm thầm lặng lẽ 
ngày đêm đưa nước vào đồng bằng, từng đám 
ruộng để cho cánh đồng thêm xanh.  Những đám 
mây trời đã làm ra những cơn mưa mát mẻ cung 
cấp nước uống cho ta.  Không có nước ta sẽ khô 
héo, mỏi mòn.  Tình thương gia đình, quê hương 
và sự sống cứ thấm dần vào trong trái tim để 
làm ra chất liệu thương yêu trong ta.  

Thương mình là mối tình đầu của bài học 
thương yêu, là cơ chế tự vệ và tự tồn để sống sót 
và lớn lên thành người.  Ðạo Bụt gọi tình 
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thương ấy là ngã ái.  Ngã ái là thương mình.  
Tình thương dựa trên nhận thức về một bản ngã 
riêng biệt.  Ta không nên có mặt cảm về bản 
ngã.  Đừng bị kẹt vào chủ thuyết vô ngã.  Vô 
ngã là một thực tại mầu nhiệm nhưng nó phải 
được quán chiếu từ bản ngã.  Cũng như hoa sen 
chỉ nở ở trên bùn.  Bản ngã không phải là kẻ thù 
mà là một nhận thức sai lầm đã có mặt từ ngàn 
xưa cho nên tu tập là nhận diện sự vận hành của 
bản ngã để đừng làm nô lệ cho nó.  Ta đòi hỏi 
mẹ phải thương ta, cha phải thương ta, mọi 
người phải thương ta.  Tất cả những tình cảm 
của người khác dành cho ta đều có sự đòi hỏi để 
đáp ứng với những ước muốn và nhu yếu của ta.  
Ta muốn mẹ, cha, anh, chị, em và mọi người 
thương ta và thuộc về ta, chiều chuộng ta, để ý 
tới ta.  Nếu người khác không đáp ứng theo ý 
muốn của ta thì ta giận hờn, trách móc và khổ 
đau.  Hồi còn ở nhà, tôi được mẹ và các anh chị 
thương yêu và cưng chiều.  Tôi là áp út, và em 
gái tôi là út.  Hiện giờ cả hai anh em tôi đã xuất 
gia tu học ở Ðạo Tràng Mai Thôn.  Hồi đó, tôi 
đòi gì được nấy.  Cơm nóng cá ngon đều 
nhường cho tôi và em út.  Mẹ thương hai anh 
em tôi hơn các anh chị bởi vì họ lớn rồi mà lại 
ham chơi.  Tuy còn nhỏ tuổi, tôi đã biết thương 
mẹ, cảm được những khổ đau và lo lắng của mẹ.  
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Tôi đã biết chia sớt công việc cho mẹ đỡ nhọc 
nhằn và cực khổ.  Tôi âm thầm làm tất cả những 
công việc nhà.  Tôi quét nhà, quét sân, hiên 
trước và hiên sau.  Không ai bảo, tôi vẫn nấu 
bữa cơm chiều cho cả gia đình trong khi đó các 
anh chị đi chơi với bạn bè.  Cố nhiên trong lúc 
làm việc nhà và nấu cơm, thấy các anh chị đi 
chơi, tôi buồn giận trong lòng nhưng chẳng dám 
biểu lộ với các anh chị vì sợ.  Nhờ biết lo việc 
nhà từ lúc còn tấm bé, tôi có thể nấu được 
những bữa cơm chiều khá ngon.  Tôi chăn gà, 
chăn vịt và nuôi lợn.  Nhà tôi có nuôi một con 
lợn to lớn như một con bò con, thân nó dài, 
xương nó to và chân nó cao.  Lông của nó màu 
vàng cháy cũng giống như màu lông của con bò.  
Nó ăn khỏe vô cùng.  Mỗi ngày tôi phải xắt cả 
một thúng rau thật lớn để trộn vào nước mả và 
các thức tanh tưởi khác để cho nó ăn.  Con lợn 
này rất là hung dữ, không ai trong nhà thương 
nó cả chỉ trừ mẹ.  Mẹ tôi thương tất cả mọi 
người, mọi con vật trong nhà và cũng thương 
luôn cả những người nghèo khó.  Tôi cũng như 
mọi người khác không ưa con lợn này chút nào.  
Tôi chăn nuôi nó nhưng tôi rất sợ nó.  Một cậu 
bé chưa đầy mười tuổi, thân hình bé bỏng vì 
thiếu dinh dưỡng mà phải nuôi một con lợn to 
lớn như một con bò với cá tính quá hung dữ.  
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Thật là một chuyện hãi hùng và tội nghiệp cho 
tôi.  Tuy nhiên tôi vẫn săn sóc tận tình cho nó 
bởi vì nhà tôi nghèo, chú lợn này là một nguồn 
tài lợi cho cả gia đình.  Con lợn này đã sinh một 
lần tám con lợn con thật tròn trịa và dễ thương.  
Cả nhà tôi ai cũng vui sướng, vui nhất là mẹ.  

Mẹ thương tôi nhiều nhưng cũng thương 
các anh chị em khác.  Mẹ thường bảo rằng tôi là 
đứa con hiếu thảo nhất nhà.  Thế mà thỉnh 
thoảng tôi vẫn hờn dỗi mẹ như thường.  Tình 
thương của tôi có rất nhiều sự đòi hỏi.  Mẹ lo 
lắng cho tôi hơi nhiều thì tôi đâm ra bực mình, 
và nếu mẹ không săn sóc cho tôi thì tôi lại hờn 
dỗi.  Mẹ nhắc nhở, dạy dỗ cho tôi đủ điều nhưng 
thay vì cảm thấy hạnh phúc và sung sướng, tôi 
lại nổi sùng.  Hễ muốn mua gì mà mẹ chưa mua 
hoặc không kịp mua là tôi buồn giận.  Ði học về, 
mâm cơm trưa để dành cho tôi thiếu cá kho và 
canh ngon là tôi buồn, không muốn ăn.  Biết thế 
lần sau mẹ dặn các chị phải để cơm ngon cá 
ngọt cho tôi và em út.  Cho nên tình thương của 
tôi mang nhiều chất liệu chiếm hữu, đòi hỏi và 
hưởng thụ.  

Sau khi xuất gia rồi, tình thương của tôi 
vẫn đi theo chiều hướng ngã ái ấy.  Tôi thương 
Thầy như thương mẹ cha và gia đình.  Tôi đòi 
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hỏi Thầy phải chú ý đặc biệt, công nhận và 
thương tôi nhiều hơn ai hết.  Hễ Thầy thương 
yêu và chú ý các sư anh, sư chị và sư em khác 
hơi nhiều là tôi cảm thấy buồn buồn, rầu rầu 
trong lòng.  Tôi nhận ra chất liệu vướng mắc 
trong tình cảm của tôi đối với bổn sư.  Tôi mất 
ba từ hồi còn tấm bé bởi thế tôi rất khát khao 
tình yêu của ba nên tôi bám riết tình thương của 
Thầy.  Cố nhiên Thầy của tôi thương tôi nhiều 
lắm nhưng chất liệu lo âu, hồi hộp, đòi hỏi do sự 
thiếu thốn tình thương của ba đã làm cho tôi đau 
khổ.  Thầy tôi biết như thế nhưng Người rất kiên 
nhẫn với tôi.  Người không hất hủi mà cũng 
không để tôi bám riết lấy Người.  Thầy đã giúp 
cho tôi thấy được chất liệu vướng mắc và đòi 
hỏi trong tôi.  Bây giờ tôi đã biết thương Thầy 
do đó tôi cũng biết thương mẹ, thương em, 
thương sư anh, sư chị và sư em.  Tình thương 
này thật là thanh thoát, nhẹ nhàng mà thiêng 
liêng.   

Tôi thương người khác nhưng tôi cũng 
đòi hỏi họ như thế này thế nọ, đặt điều kiện này 
hay điều kiện kia để thỏa mãn sự đòi hỏi của tôi 
bởi vì trong thâm tâm tôi luôn luôn cho rằng tôi 
là người quan trọng nhất.  Ðó là tình thương của 
ngã chấp.  Tôi ôm ấp và thương yêu bản ngã.  
Do đó những gì không vừa ý với cách suy tư, 
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nhận thức và tình cảm của tôi thì tôi không chấp 
nhận.  Tôi đau khổ và buồn chán.  Từ thương 
yêu tôi trở lại hờn dỗi và ghét bỏ những người 
thương.  Cho nên xây dựng tình thương chân 
thật là một bài học để hiểu về bản chất tình 
thương đích thực trong ta. 
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Vướng Mắc Và Ðam Mê 
 
Trong một buổi pháp đàm nọ, có một thầy 

chia sẻ về phương pháp hộ trì sáu căn.  Thầy 
chia sẻ rất thật về những khó khăn của Thầy.  
Thầy nói rằng: ''mỗi khi ngồi trên máy bay tôi 
ngủ không được.  Máy bay thường có những 
chương trình phim ảnh cho hành khách giải trí.  
Tôi thật sự không có chủ ý muốn xem phim nên 
tôi đã không mướn ống nghe nhưng mà ngồi 
trước màn ảnh, đôi mắt tôi tự nhiên cứ nhìn về 
phía ti vi.  Nội dung của bộ phim cũng lành 
mạnh và nhẹ nhàng, thỉnh thoảng mới có vài 
đoạn trữ tình.  Những hình ảnh và cử chỉ yêu 
thương nồng nàn ấy ở lại trong tâm tôi khá lâu.  
Một lần khác, hai anh em vào một tiệm sách ở 
Tây Ban Nha, trong lúc sư em đang nói chuyện 
với người bán, tôi đi dạo một vòng rồi lên lầu 
trên.  Tôi thấy một cuốn sách vẽ hình về thân 
thể và chuyện tình tứ của con người.  Vì tính tò 
mò nên tôi đã xem từ đầu cho đến cuối những 
bức vẽ ấy.  Những hình ảnh khiêu gợi và bậy bạ 
ấy cứ bám sát tâm ý tôi khá lâu và tác động 
những hạt giống ham muốn trong tâm thức, đã 
làm chướng ngại cho sự tu tập của tôi.’’  Thầy 
ấy kết luận rằng tâm ý con người rất dễ bị quấy 
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phá, bởi những hình ảnh và âm thanh bên ngoài 
vì thế chúng ta nên thực tập hộ trì sáu căn cho 
kỹ lưỡng mỗi khi đi ra khỏi tu viện.  

Sau khi nghe câu chuyện dễ thương và 
thật thà của thầy ấy, có một sư em vốn là bác sĩ 
trước khi đi tu cũng muốn chia sẻ mặc dầu thời 
giờ đã hết rồi.  Sư em nói rằng: ''hộ trì sáu căn là 
phải biết tâm ý của mình.  Một hôm sư em thấy 
một vài cô thiền sinh Mỹ ăn mặc quá sít sao và 
lộ liễu thì sư em cảm thấy thương cho các thầy 
và sư chú ở trên Xóm Vững Chãi.  Ðối với sư 
em người nam có ăn mặc như thế nào đi nữa 
cũng không kích thích tới sự ham muốn của sư 
em nhưng phía nam dễ bị kích thích bởi cơ thể 
của người nữ.  Theo sư em, ta phải quán chiếu 
về thân thể để thấy được bản chất của nó.  Sự 
vướng mắc và ham muốn của ta có thể do sự 
tưởng tượng về cơ thể của người khác phái.''  Sư 
em nói rằng: ''khi mổ bất cứ bộ phận nào của cơ 
thể con người, ta chỉ thấy toàn mỡ, thịt và máu.  
Cơ thể hấp dẫn kia cũng là mỡ mà thôi.  Thấy 
được như vậy ta sẽ không còn ham muốn nữa.''  

Nghe hai vị chia sẻ về vướng mắc và ham 
muốn, tôi cũng có cái thấy về vấn đề này.  Hồi 
mới vào tu viện, tuy đã xuất gia với nguyện ước 
sống đời sống tịnh hạnh nhưng tình cảm vướng 
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mắc trong tôi vẫn còn mạnh.  Tôi để ý đến một 
người, tự nhiên tôi cứ muốn được nhìn người ấy 
và cảm thấy sung sướng.  Thỉnh thoảng tôi bực 
mình về tình cảm vướng mắc trong tôi.  Có lúc 
tôi muốn xua đuổi hình ảnh thương thương nhớ 
nhớ trong tâm để tu học cho yên ổn nhưng càng 
muốn xua đuổi thì người trong mộng lại càng 
muốn xuất hiện.  Ngược lại cũng thế, mùa hè 
năm 1993 có một cô gái người Romania cứ chú 
ý tới tôi và tìm cách để gần gũi tôi.  Cô bảo là cô 
thương tôi và muốn được ôm tôi vào lòng.  Ðã 
nếm được niềm vui trong đời sống tu tập nên 
tình thương nóng bỏng ấy không dễ gì quyến rũ 
được tôi.  Trước khi rời Làng, cô đã khóc nức 
nở nên tôi đã chấp nhận cho cô ấy ôm với sự có 
mặt của anh Hoàng và anh Cường.  Cô xúc động 
mạnh quá!  Trái tim của cô đập thình thịch, và 
thân thể cô nóng như nắng ấm mùa hè.  Tôi 
không cảm thấy nao núng, xúc động hay quyến 
luyến gì cả nhưng tối hôm ấy tôi không ngủ 
được.  Nét mặt, đôi mắt và những giọt nước mắt 
của cô cứ trở lại trong tâm hồn của tôi, và tôi 
cảm thấy xôn xao trong lòng, có một cảm giác 
thương thương, nhớ nhớ và tội nghiệp cho cô 
gái mới quen ấy.  Tôi đã ngồi thiền suốt đêm và 
khám phá ra rằng cô chỉ thương hình ảnh đẹp 
của người tu chứ chẳng thương riêng gì tôi.  Biết 
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bao nhiêu anh chàng trai khác còn bảnh bao hơn 
tôi nhiều, tại sao cô cứ bám riết lấy tôi trong 
suốt thời gian ở lại Làng.  Nghĩ được như thế 
cảm giác nao núng, xôn xao và quyến luyến từ 
từ vơi đi đã giúp tôi ngủ một giấc ngon lành.  
Sợi dây chuyền tượng Bụt bằng gỗ trầm hương 
thơm ngát là món quà duy nhất do hai bàn tay 
cô đeo vào cổ của tôi, tôi sẽ đem về Mỹ tặng 
cho mẹ.  Tình yêu ấy thuộc về mẹ.  

Cho nên theo tôi, hộ trì sáu căn không 
phải đóng hết cánh cửa giác quan và không tiếp 
xúc với những đối tượng bên ngoài.  Hộ trì sáu 
căn là biết được những gì đang xảy ra trong tâm 
ý mỗi khi tiếp xúc với ngoại cảnh.  Ngoại cảnh 
có thể chỉ là sự phản ảnh của tâm ý, chối từ 
ngoại cảnh ta không thể nào thấy rõ được tâm ý 
của ta.  Ðiều quan trọng là phải biết sự vận hành 
của tâm ý trước khi ta muốn tiếp xúc với ngoại 
cảnh.  Tại sao ta lại muốn chú ý tới người ấy?  
Tại sao ta lại đi đến quầy sách ấy vốn chỉ có 
những sách báo không lành mạnh?  Ta phải 
nhận diện được sự thúc đẩy ở trong chiều sâu 
tâm ý trước khi tiếp xúc với đối tượng bên ngoài 
thì tự nhiên ta biết hộ trì.  

Nhìn cơ thể theo kiểu mổ xẻ của một vị 
bác sĩ giải phẫu thì tôi cảm thấy thê lương và tội 



 
 
 
 
 
 
 

38            Bản Chất Thương Yêu 

nghiệp quá!  Con người là một hợp thể thật mầu 
nhiệm, là một biểu hiện tuyệt vời của sự sống, là 
một tác phẩm nghệ thuật của cha mẹ, tổ tiên và 
dòng họ.  Ðường nét và cấu trúc của cơ thể đúng 
là một nghệ  thuật tỉ mỉ và tuyệt tác, chứa đựng 
tinh ba sáng tạo của sự sống.  Cơ thể con người 
cũng như bất cứ hiện tượng nào trong sự sống 
đều biểu lộ tính sáng tạo một cách tuyệt hảo.  
Do đó cho nên trong thánh kinh, người ta ca 
tụng rằng: “Thượng đế là người sáng tạo, và tất 
cả chúng ta là sáng tạo phẩm.”5  Đạo Bụt dạy 
rằng: ‘‘Con người là sự biểu hiện mầu nhiệm 
của nhân và duyện.  Nhân duyên hội tụ đầy đủ 
thì con người biểu hiện, nhân duyên khiếm 
khuyết thì con người ẩn tàng.  Con người tuy vô 
thường, mong manh mà cũng là biểu hiện tuyệt 
vời của chân như.  Tất cả mọi hiện tượng trong 
sự sống đều như thế.  Không có pháp nào hơn 
pháp nào.  Tất cả đều thể hiện tính chất ‘diệu 
hữu’, sự có mặt mầu nhiệm.’’  Tính vướng mắc 
và ham muốn trong ta là một nhu yếu rất tự 
nhiên nhưng ta vẫn còn có nhiều nhu yếu khác 
nữa.  Vì sợ vướng víu và nhớ nhung mà nhìn 
một tác phẩm đẹp đẽ như thân thể người nữ 
bằng cách mổ xẻ theo phép giải phẫu thì thật là 
thê lương quá!  Ta có nhu yếu thương yêu và 
                                                   
5 Kinh Thánh 



 
 
 
 
 
 
 

Bản Chất Thương Yêu             39 

được thương yêu.  Ta nhìn người ấy có thể 
không phải vì người ấy đẹp mày đẹp mặt mà có 
thể người ấy biểu lộ cái đẹp thanh thoát, nhẹ 
nhàng và hồn nhiên.  Người ấy có thể có nét hơi 
giống một trong những người thương của ta.  
Đôi mắt long lanh, sóng mũi dọc dừa giống như 
đôi mắt và sóng mũi của chị Hai nhưng đặc biệt 
là mái tóc đen huyền và dài thướt tha ấy sao mà 
giống hệt mái tóc của chị, vì thế ta đã để ý tới 
người ấy.  Sau khi đi tu rồi, ta không còn hưởng 
được sự săn sóc và cái nhìn trìu mến của chị Hai 
nữa cho nên ta cảm thấy thiếu thốn.  Những nét 
đẹp trong sáng và tình thương ngọt ngào của chị 
Hai đã trở thành một phần hiện hữu trong ta.  Và 
bây giờ ta nhận ra tình thương và nét đẹp thâm 
sâu đang hiện rõ trên người ấy.  Ta thương 
người ấy bởi vì nàng tỏa ra những đức tính hiền 
từ và độ lượng của mẹ.  Người ấy biết hy sinh, 
cần mẫn trong cách nói năng, tiếp xử và suy 
nghĩ.  Người ấy biết xót thương người nghèo 
khổ. 

Thế thì tình thương là cửa ngõ để hiểu 
được bản chất chân thật của ta, cũng là cửa ngõ 
đưa tới trí tuệ và giải thoát.  Nhìn người kia, ta 
sẽ có cơ hội thấy rõ được dòng sông cảm thọ, 
tình cảm và tâm ý của ta cho nên ta không nên 
sợ hãi người nữ làm gì.  Cố nhiên ta không cần 
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phải luôn luôn nhìn người này hoặc ngó người 
kia.  Khi cần nhìn một người nào đó thì ta cứ 
nhìn với tất cả con người bằng năng lực chánh 
niệm.  Ta sẽ học được rằng con người cũng mầu 
nhiệm, đẹp đẽ và tươi sáng như bất cứ hiện 
tượng nào trong sự sống.  Nhìn một bông vừa 
chớm nở, ta cảm thấy dễ chịu.  Nhìn một đám 
mây trắng bay, ta cảm thấy thanh thoát, tự do và 
nhẹ nhàng.  Nghe tiếng chim ca, ta cảm thấy 
phơi phới cả tâm hồn.  Như thế sự sống có muôn 
ngàn đối tượng lành mạnh để tiếp xúc.  Nếu 
đóng hết các cánh cửa giác quan trong vỏ sò cô 
độc, ta sẽ không thưởng thức được những nét 
đẹp tuyệt vời của sự sống.  Ðôi mắt của em bé 
còn xinh đẹp hơn cả những bông hoa bên 
đường.  Cái miệng, đôi má thật là dễ thương và 
tươi mát như một buổi bình minh.  Cho nên cơ 
thể con người không tạo ra chướng ngại mà 
chính hạt giống ham muốn và đam mê mới trói 
buộc ta.  Vì không thấy rõ bản chất của ham 
muốn và đam mê nên ta mới trốn chạy những 
hình ảnh ở bên ngoài.  Ta nghĩ rằng những hình 
ảnh này làm rối loạn tâm ý của ta, hình ảnh kia 
làm ô nhiễm tâm ý của ta và cứ như thế càng cố 
ý tránh né ngoại cảnh bao nhiêu thì tâm ý càng 
khao khát bấy nhiêu.  Tuy nhiên những hình ảnh 
có tính chất phá hoại đưa tới sự thù hận và ham 
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muốn thì ta nên tránh.  Thời đại bây giờ, phim 
ảnh chứa đựng quá nhiều chất liệu bạo động, 
thèm khát và thù hận.  Mỗi khi tiếp xúc với 
những chương trình thiếu lành mạnh ấy, những 
hạt giống bạo động, thèm khát trong ta sẽ lớn 
lên và làm cho ta đau khổ.  Cho nên ta phải biết 
chọn lựa đối tượng để tiếp xúc.  Tiếp xúc với cái 
gì thì ta là cái ấy.  Nhìn bầu trời xanh, tâm ta sẽ 
thênh thang.  Nhìn bãi cỏ xanh non, tâm ta sẽ 
mát mẻ.  

Hộ trì sáu căn là sự thực tập chánh niệm 
để biết rõ đối tượng tiếp xúc và sự ảnh hưởng 
trong tâm ý.  Ðối tượng đưa tới an lạc, nhẹ 
nhàng và tươi mát thì ta biết rõ ràng như thế.  
Ðối tượng đưa tới bất an và thèm khát thì ta 
cũng nhận diện như vậy.  Từ đó ta mới có thể 
khám phá ra được bản chất của đối tượng bên 
ngoài và đồng thời hiểu được hoạt động tâm ý 
trong ta.  Bụt dạy: ''ta là thế giới, thế giới là ta.''  
Nhìn thấy cảnh, dù là một người hay một vật, thì 
ta nên thấy được đường đi nẻo về của tâm ý và 
tình cảm của chính mình. 
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Hộp Cơm Tình Thương 
 
Trước khi nói tới tình thương chân thật, ta 

phải tự đặt câu hỏi rằng: ta đã có khả năng 
thương và hiểu được ta hay chưa?  Thường 
thường ở ngoài đời, người ta cảm thấy cô đơn, 
lạc loài và thiếu thốn tình thương và sự hiểu 
biết.  Họ cảm thấy có một nhu yếu mãnh liệt 
thôi thúc đi tìm kiếm tình thương, sự thông cảm 
và hiểu biết từ một người khác bởi thế cho nên 
người con trai hay người con gái nào cũng luôn 
luôn đi tìm kiếm bạn.  Họ chơi thân với một 
người bạn rồi lại chia tay vì trong tình thương ấy 
có sự mâu thuẫn và bất đồng ý kiến.  Họ lại đi 
tìm một người bạn khác rồi cũng chia tay và cứ 
tiếp tục lập lại những lỗi lầm như thế.  Cả đời cứ 
mãi chạy đi tìm tình thương và sự hiểu biết ở 
bên ngoài từ người khác, càng tìm càng cảm 
thấy lạc loài và cô đơn bởi vì làm sao có thể tìm 
ra được một người hiểu ta một cách sâu sắc thật 
sự.  Câu hát: ''Vì biết thương mình mà đã biết 
thương trần gian'' trong bài ca ''Tâm An'' của sư 
cô Chân Giải Nghiêm có thể đáp ứng lại nhu 
yếu tìm kiếm và thiếu thốn này.  Ta luôn luôn 
cần tình thương nhưng điều kiện tiên quyết là 
thương được chính mình, sau đó ta mới biết 
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thương được người khác.  Không ai có thể hiểu 
được ta hơn ta.  Không hiểu tạm đủ những thao 
thức, ước mơ, tình cảm và tâm tư, ta không thể 
nào thương được ta.  

Ðặt câu hỏi rằng: ‘‘ta đã biết thương và 
hiểu được ta hay chưa?’’ là một cơ hội để nhìn 
lại cách ta thương.  Thương mà không hiểu thì 
chưa phải là tình thương chân thật, cho nên tình 
thương phải đi đôi với sự hiểu biết tức là trí tuệ.  
Thiếu trí tuệ ta không thể thương được.  Không 
hiểu được những khổ đau, thao thức, tâm tư và 
ước mơ của con trai, người cha không thể 
thương được con mình.  Không biết con đang lo 
âu, hồi hộp và bất an trong kỳ thi này, người cha 
không thể giúp cho con mình vượt qua khó khăn 
của nó.  Nếu người cha biết rằng năm cuối của 
nha khoa rất khó khăn và nan giải thì ngoài sự 
khích lệ tinh thần, người cha còn đề nghị với 
con đi học thêm với những người thật sự có kinh 
nghiệm trong ngành.  Hãy khích lệ và cổ động 
cho con lên tinh thần.  Năng lượng tinh thần và 
tình yêu là một sức mạnh tâm linh giúp con ta 
làm được những chuyện khó làm.  Thầy tôi là 
một vị ân sư có khả năng thương yêu tuyệt vời 
bởi vì Người hiểu được tâm tính của đệ tử.  
Ngoài việc dạy dỗ tận tình ra, Thầy còn biểu lộ 
được tình thương một cách cụ thể.  Có một lần, 
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tôi đang gặp khó khăn và Thầy đã dạy cho tôi 
khá mạnh nhưng ngày hôm sau, Thầy đến Xóm 
Thượng để tìm cách an ủi tôi.  Thầy đã giúp tôi 
phơi áo quần.  Tôi cảm động vô cùng bởi vì tôi 
không thể ngờ một vị cao tăng danh tiếng với 
nhiều đức độ có thể biểu lộ được một cử chỉ quá 
khiêm nhượng mà cao đẹp như thế.  Hành động 
nhỏ ấy gói ghém một tình thương vô bờ bến và 
lòng thanh thoát bao la cho nên bao nhiêu buồn 
giận của tôi đều tan biến hết ngay lúc ấy.  

Bà Tư qua Mỹ năm 1980 cùng với năm 
đứa con.  Trong năm đứa con có một đứa con 
gái thật dại dột.  Ðã lỡ làng một cuộc tình duyên 
từ hồi còn ở Việt Nam rồi mà không học được 
bài học thương đau ấy.  Ðáng lý qua tới Mỹ, cô 
nên tìm cách làm lại cuộc đời trong lúc còn đang 
trẻ, trái lại cô này không chịu học hành gì cả mà 
cứ la cà với bạn bè và cuối cùng cô thương một 
chàng trai cùng lớp.  Hai anh chị rủ nhau bỏ nhà 
qua tiểu bang khác để sống chung đã làm cho bà 
Tư và gia đình buồn phiền thật nhiều.  Mấy năm 
sau, cô cảm thấy hối hận nên liên lạc về xin lỗi 
với mẹ và báo cho gia đình biết rằng cô sắp sinh 
em bé.  Bà mẹ ấy đã tha thứ cho con từ lâu nên 
sau khi nhận được tin tức, bà đã sẵn sàng qua 
New York đỡ đần sinh đẻ cho đứa con gái và 
cháu ngoại.  Sau một thời gian anh mãi mê ham 
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chơi cờ bạc nên đã ăn cắp và vơ vét hết tiền bạc 
dành dụm.  Suốt ngày anh cứ lẩn thẩn quanh 
quẩn nơi những sòng cờ bạc như một con ma 
đói trong khi đó chị phải đi làm tối ngày để bòn 
mót từng đồng nuôi con.  Cố nhiên hai vợ chồng 
cứ gây lộn và cãi vã mỗi ngày, càng ngày càng 
tệ, anh cộc cằn nóng nảy, chị chửi bới chua cay 
nên cuối cùng anh chị ly dị nhau.  Chị cảm thấy 
đau khổ vô cùng bởi vì một phần cảm thấy có 
lỗi với mẹ, một phần vì tình yêu bẽ bàng, đắng 
cay và tệ bạc.  Năm xưa chị đã không nghe lời 
mẹ, đã chạy theo tiếng gọi tình yêu và chính tình 
yêu ấy đã đánh mất tuổi trẻ và cơ hội thành đạt 
của chị đồng thời chỉ đem lại nhiều khổ đau cho 
chị.  Trong khi đó tình thương của bà mẹ vẫn 
còn nguyên vẹn.  Bà đã tha thứ lỗi lầm quá khứ 
của con lại còn an ủi và vỗ về cho con trong lúc 
khó khăn, đau khổ.  

Chị Vân kể rằng: ''Con có một đứa con 
gái tên là Lawrence.  Con may mắn được tu tập 
với Sư Ông Làng Mai mười mấy năm qua và đã 
nếm được niềm vui sống.  Mỗi ngày con đều 
làm hộp cơm trưa (lunch box) với tất cả thương 
yêu và niềm vui cho cháu đem đến trường.  
Trong hộp cơm trưa ấy ngoài thức ăn ra con cẩn 
thận ghi một bài kệ, một câu kinh hay một câu 
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thơ cho cháu.  Những câu kệ ấy được trích từ 
cuốn sách Từng Bước Nở Hoa Sen.  Ví dụ như: 

‘‘Thức dậy mỉm miệng cười  
Hăm bốn giờ tinh khôi 
Xin nguyện sống trọn vẹn 
Mắt thương nhìn cuộc đời.’’6 
‘‘Thở vào tâm tĩnh lặng  
Thở ra miệng mỉm cười 
An trú trong hiện tại  
Giờ phút đẹp tuyệt vời’’6 
Hôm nay trời đẹp lắm! 
Con có biết đôi mắt con  
vẫn còn sáng hay không? 

Những bài thi kệ này đã giúp cho con trở 
về được với chính con.  Con có thể sống hạnh 
phúc trong giây phút hiện tại mà không còn 
chìm đắm trong buồn đau về quá khứ và trôi lăn 
trong lo âu, sợ hãi của tương lai.  Con cảm thấy 
cuộc đời sao dễ thương và đáng yêu quá!  Đôi 
mắt con còn trong sáng, rừng cây vẫn còn xanh 
tươi và ngày mới vẫn còn đẹp đẽ và yêu thương.  
Con có mặt cho sự sống và tiếp xúc với tình 
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thương trong nắng mai, gió chiều...  nên con 
cũng muốn con gái của con có cơ hội sống trong 
giây phút thiêng liêng mầu nhiệm của hiện tại.  
Con biết rất rõ bánh mì không đủ làm cho con 
gái hạnh phúc toàn vẹn.  Ăn no nhưng tâm ý 
buồn đau, lo lắng và chán nản thì cháu vẫn có 
thể đau khổ như thường.  Ý thức điều ấy con 
luôn luôn nhớ viết từng câu thơ, bài kệ và lời 
nhắc nhở cháu rằng: ‘‘con hãy vui lên, hãy nhìn 
nắng mai, hãy mỉm cười với cuộc đời...’’  Tình 
thương của con làm bằng lời kinh câu kệ của Sư 
Ông, của Bụt, bằng sự có mặt đích thực của con 
để đưa cháu vào ánh sáng thương yêu đối với 
cuộc đời.  Ngày Lawrence vào đại học, con hỏi 
cháu: ''Con có muốn gì từ mẹ nữa không?''  
Cháu trả lời: ''Con không muốn gì cả nhưng con 
sẽ nhớ hộp cơm trưa của mẹ.  Vào đại học, con 
sẽ ở thường trú trong đó thì làm sao con có cơ 
hội để ăn hộp cơm trưa gói tình thương cao quí 
của mẹ.'' 

Nghe câu chuyện này tôi cảm động đến 
chảy nước mắt.  Ở thế giới Tây phương bận rộn 
như thế này mà có một bà mẹ nuôi con bằng 
tình thương tuyệt vời như thế.  Tôi thật là kinh 
ngạc và kính trọng chị Vân vô cùng.  Làm hộp 
cơm trưa trong suốt mười mấy năm trời cho con 
gái đều có một bài thơ, câu kệ và lời khích lệ 
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hạnh phúc thật là một tình thương vô bờ bến.  
Chị phải có một ý thức thương yêu nồng nàn và 
khả năng kiên nhẫn lắm mới nhớ để viết từng 
câu kinh, bài kệ mỗi ngày như thế.  Hiện giờ chị 
Vân thường hay làm công quả ở tu viện Lộc 
Uyển.  Chị thương tăng thân như thương chính 
bản thân mình.  Sự tu tập của chị rất vững vàng 
và sâu sắc nên hành động của chị biểu hiện chất 
liệu hy sinh và thương yêu đối với mọi người 
nhất là tăng thân xuất gia rõ ràng lắm.  

Cha mẹ lý tưởng là cha mẹ biết thương 
yêu, và tình thương thiêng liêng ấy được làm 
bằng hiểu biết.  Không hiểu rằng con đang đau 
khổ mà cứ la rầy và trách móc thì cha mẹ đã vô 
tình đẩy con vào thế tuyệt vọng khiến cho nó có 
thể làm những điều lầm lẫn gây khổ đau cho cả 
gia đình.  ‘‘Có một cậu con trai người Việt ở 
Montreal, Gia Nã Ðại, rất là hiền hậu.  Cậu rất 
ưa học về nghệ thuật trong khi đó bố của cậu 
muốn con trai học ngành bác sĩ như đứa con trai 
người hàng xóm.  Bố mẹ nào cũng thương con 
cái và muốn cho con mình có một tương lai rạng 
rỡ nên thường hay áp đặt lên con cái những ước 
mơ của bố mẹ.  Người cha thường hay trách 
móc và chê bai con trai mình trong khi đó ông 
cứ ca tụng con người hàng xóm cạnh nhà.  Ðứa 
con nghĩ rằng hình như bố chẳng gì thương 
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mình và không xem mình là người có giá trị nào 
cả.  Cậu cảm thấy đau khổ một phần vì bố 
không hiểu được mình và cộng thêm tính mặc 
cảm tự ti khá nặng cho nên đã nhảy xuống sông 
tự tử, để lại lá thư tuyệt mạng với bao nhiêu 
niềm đau nỗi khổ.  Trong thư ấy cậu xin lỗi là 
đã không làm vừa lòng bố mẹ để làm một đứa 
con hiếu thảo của gia đình.  Ðây là một thảm 
kịch cho nhiều gia đình Việt Nam tỵ nạn.’’7   

Không hiểu chính xác những khó khăn và 
vấn đề của người thương, ta đã không giúp ích 
được gì cho người ấy mà lại còn tạo thêm khổ 
đau, hờn dỗi và trách móc.  Tình thương thiếu 
sự hiểu biết rất dễ đánh mất người ta thương. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
7 Sư Ông Làng Mai kể lại trong pháp thoại 
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Em Không Thể Giết Chết Tình 
Thương 

 
Tình thương vô thường tức là thay đổi 

như bao nhiêu hiện tượng khác trong sự sống.  
Tình thương ban đầu có thể rất là nồng nàn, đam 
mê và mãnh liệt nhưng qua năm tháng tình 
thương trở nên bình thường, nhạt nhẽo, có khi 
vô vị nữa là khác.  Tâm con người có nhiều mặt 
nên tình thương cũng có nhiều mặt.  Bởi thế tình 
thương không phải là sở thích, cảm hứng mà là 
một nghệ thuật cần phải được tu luyện mỗi 
ngày.  Tình thương chứa đựng toàn thể tâm tư 
và tình cảm do đó ta có thể khám phá ra chất 
liệu lo âu, sợ hãi, ham muốn, chiếm hữu, cô 
đơn, độc tài trong tình thương và đồng thời cũng 
tiếp xúc được với chất liệu lý tưởng, nét đẹp, 
nghệ thuật, hy sinh, xót thương, người thương, 
tình mẹ, tình chị… trong tình thương.   Chính vì 
thế tình thương là cửa ngõ đưa ta vào chân 
tướng của sự sống đích thực.  Ta không thể nào 
lớn lên được nếu ta không học hỏi về thương 
yêu.  Ai cũng có nhu yếu thương yêu và được 
thương yêu.  Nếu không hiểu rõ bản chất chân 
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thật của tình thương; ta sẽ thương theo hướng 
đam mê, độc tài, chiếm hữu, đưa tới biết bao 
nhiêu khổ đau cho bản thân và người thương.  
Ta có thật sự thương người ấy hay không?  Tình 
thương của ta chứa đựng rất ít chất liệu thương 
yêu đích thực mà hầu hết chỉ là sự đam mê, ham 
muốn, cô đơn, chiếm hữu.  Ta thương người đó 
bởi vì người đó có dáng dấp của người thương 
trong quá khứ.  Ta thương người ấy bởi vì người 
ấy có nét đẹp trong sáng, hồn nhiên mà ta đã 
đánh mất hoặc thiếu thốn.  Ta thương người ấy 
bởi vì ta quá khát khao tình yêu của bố.  Bố đã 
tạo ra nhiều cảm giác sung sướng, nhớ nhung và 
quyến luyến nên bây giờ hễ gặp người con trai 
nào ta cũng bị hút vào năng lượng vương vấn 
ấy.  Do đó tình thương của ta là sự thiếu thốn 
một hình ảnh, một nhu yếu tình cảm mà ta đã có 
trong quá khứ.  Ta chạy ra để bám víu hết đối 
tượng này rồi qua đối tượng khác.  Ta thật sự 
không phải thương yêu người hiện tại mà chỉ 
muốn chiếm hữu để khỏa lấp sự trống trải và 
khát khao của ta mà thôi.  Ta không chấp nhận 
tình thương như thế.  Ta rút về trong vỏ sò cô 
độc bởi tình thương đã để lại quá nhiều thương 
tích.  Ta không thể nhớ nhớ thương thương từ 
đối tượng này tới đối tượng khác nên ta cố tình 
muốn chạy trốn, đè nén hoặc giết chết thương 
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yêu trong ta nhưng càng sợ thương yêu ta lại 
càng khát khao thương yêu.  Càng chạy trốn tình 
thương, càng giết chết tình thương, ta trở nên 
cằn cỗi, héo mòn và cô độc.   

Là một người xuất gia, tôi muốn đóng lại 
một số cánh cửa trong tình thương để thực hiện 
cho được đời sống tịnh hạnh.  Tôi nghĩ rằng tình 
thương chỉ đem lại đau khổ, ràng buộc và chua 
cay nên trong thâm tâm tôi cố tình tránh né và 
chạy trốn tình thương.  Thương mẹ, thương 
Thầy, thương gia đình, thương huynh đệ thì 
được nhưng thương một người nữ thì không 
được.  Thương một người nữ là vướng mắc, là 
đau khổ.  Tình thương đó chỉ đem lại sự nhớ 
nhung, đam mê và bịn rịn nên tôi không dám có 
liên hệ với những người nữ trong đó có cả 
những sư em gái của tôi.  Nhưng làm sao tôi có 
thể chạy trốn được những nhu yếu thương yêu 
và được thương yêu của mình.  Tôi đã được 
nuôi lớn bằng tình thương của mẹ, các chị, anh 
và các em.  Sau khi đi tu, tôi lại được nuôi 
dưỡng bằng tình thương của Thầy, sư anh, các 
sư chị và các sư em.  Chỉ vì sợ hãi sự đam mê, 
vương vấn và chiếm hữu, tôi đã cố tình tránh né 
và đàn áp tình thương trong tôi do đó tôi đã tạo 
ra sự mâu thuẫn và bệnh hoạn trong thân tâm.   
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Giết chết tình thương là giết chết luôn sự 
sống của chính ta.  Cho nên đi tu không phải là 
giết chết tình thương mà tu tập để thương yêu 
một cách sâu sắc, nhẹ nhàng và thanh thoát.  
‘Diệt dục’ không phải là giết chết tình thương.  
Dục vọng, ham muốn, đam mê chỉ là một phần 
nhỏ trong tình thương mà thôi.  Tình thương là 
toàn thể con người, là nhựa sống, là linh hồn, là 
tâm linh của ta.   

Trước đây tôi có thương một sư em gái.  
Tình thương của tôi có nhiều chất liệu nhớ 
nhung, vương vấn và đam mê.  Mỗi lần gặp 
nhau, hai đứa thường nhìn nhau.  Tâm tư tôi cứ 
hướng về sư em, và tôi lại bắt gặp ánh mắt trìu 
mến và nụ cười dễ thương của sư em.  Mỗi khi 
xa nhau cả hai đứa đều nhớ nhung, quyến luyến 
nhau thật nhiều.  Không biết vì sao mà tôi cảm 
thấy hạnh phúc mỗi khi nhớ tới nét mặt, nụ 
cười, đôi mắt của sư em.  Tình thương này vừa 
có chất liệu hạnh phúc, sung sướng nhưng cũng 
có khổ đau và ràng buộc.  Đôi khi tôi cố tình 
xua đuổi hình ảnh sư em để tu tập cho yên ổn 
nhưng càng xua đuổi, sư em hiện về càng rõ.  
Tôi muốn làm người tu đàng hoàng.  Tôi muốn 
xứng đáng với sự mong chờ và trông đợi của 
Thầy, mẹ, tăng thân và gia đình.  Có lúc tôi nghĩ 
rằng: thôi!  Ta chỉ nên thương các sư anh và sư 
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em trai còn các sư em gái thì nên tránh.  Tình 
thương gì mà mệt mỏi và mất năng lượng quá!  
Nhưng sau khi thực tập nhận diện những tâm 
hành trong mấy năm trời, tôi bắt đầu hiểu rằng 
bao nhiêu khổ đau, phiền lụy đều phát xuất từ 
trong tâm.  Tình thương vướng mắc không phải 
là tội lỗi, xấu xa, đáng ghét, rắc rối, chua cay mà 
thật sự là con đường vương đạo để hiểu chính 
mình.  Tôi yêu say mê, vướng mắc và ham 
muốn sư em là bởi vì cha mẹ, ông bà, tổ tiên của 
tôi đã từng yêu như thế.  Tôi thấy được sự tiếp 
nối trong tình thương.  Nhờ đối diện với tình 
thương bằng hơi thở ý thức và bước chân thiền 
hành, tôi có khả năng ôm ấp, nhận diện và 
chuyển hóa chất liệu đam mê, vướng mắc và 
đưa tình thương đi lên một cách đẹp đẽ, trong 
sáng và thiêng liêng.  Tôi thực tập như thế cho 
cha mẹ và ông bà.  Hơn nữa tình thương này 
cũng có chất liệu xót thương, tha thứ, bao dung, 
lý tưởng...  Giết chết tình thương này tôi cũng 
giết chết những cái đẹp ấy trong tôi.  Hơi thở ý 
thức sẽ đưa ánh sáng chánh niệm vào để thanh 
lọc những chất liệu đam mê, ham muốn và 
chiếm hữu trong tình thương.  Đó là lần đầu tiên 
tôi học để thương, cũng là lần đầu tiên tôi biết 
thương và chấp nhận gia tài tình cảm mà cha mẹ 
ông bà trao truyền lại.   
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Bây giờ tôi vẫn thương sư em gái của tôi 
nhưng tình thương thật dễ chịu, nhẹ nhàng, 
trong sáng.  Tôi cảm nhận được sự che chở, bảo 
vệ và dịu dàng (tender) trong tình thương ấy.  
Tôi thương sư em nhưng tôi không còn nhớ 
nhung, xao xuyến và đam mê nữa.  Mỗi khi nhìn 
sư em, tôi cảm thấy hạnh phúc, ấm áp và thanh 
thản.  Nhờ biết thương sư em tôi có thể thương 
tất cả sư em gái khác một cách hồn nhiên và 
thanh thoát.  Tôi không còn cảm giác sợ hãi, 
vương vấn và hồi hộp như những năm trước 
nữa.   

Sư cô Chân Tuệ Nghiêm là em ruột của 
tôi.  Hai anh em chơi thân với nhau từ hồi còn 
bé nhỏ.  Em thường ưa tham dự những trò chơi 
của tôi như câu cá, tắm sông, u mọi, đánh lon, 
đá banh, cào rác dương…   Bạn tôi là những đứa 
con trai hàng xóm cạnh nhà bởi thế em tôi 
không cảm thấy xa lạ gì với mấy thằng con trai 
ấy.  Chúng đều xem tôi là anh hai bởi vì chơi trò 
gì tôi cũng giỏi hơn tụi nó.  Em tôi là con gái 
nên không thể chơi những trò mạnh bạo như u 
mọi, đá banh, đánh lon… nhưng em tôi vẫn 
thường có mặt quanh quẩn bên tôi.  Từ nhỏ đến 
lớn hai anh em thường gần gũi bên nhau.  Tôi 
thương em gái tôi nhất nhà và em gái cũng rất 
thương tôi.  Sau khi qua Mỹ hai anh em chỉ biết 
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lo học.  Tôi bước vào lứa tuổi dậy thì, thiếu niên 
và xa nhà để đi vào đại học.  Em tôi cũng như 
thế.  Càng lớn lên hai anh em không còn chơi 
thân như tuổi thơ.  Hơn nữa thế giới xa lạ và hiu 
quạnh ở xứ Mỹ không hợp với những trò chơi 
tuổi thơ như ở Việt Nam.  Con sông không còn 
nữa, đồi dương liễu với bãi cát trắng không còn 
nữa…  Tất cả những gì ở đây trở nên xa lạ nên 
anh em tôi cảm thấy hụt hẩng và thiếu thốn 
không khí quê hương tuổi thơ có con sông Phá 
Tam Giang và bãi biển Thuận An.  Thời đó 
ngoài giờ học, hai anh em chỉ biết xem những 
bộ phim hoạt họa để bớt mặc cảm cô đơn và 
buồn chán.   Rồi mỗi đứa đi theo con đường học 
vấn, ước mơ và lý tưởng của mình.  Tôi vào đại 
học về ngành khoa học không gian.  Hai năm 
sau em tôi cũng vào đại học về ngành tâm lý học 
và giáo dục.  Xã hội và nếp sống ở đây thật sự 
không hợp với tâm hồn của hai anh em vốn 
được lớn lên ở miền quê có dòng sông, bãi biển, 
rừng dương, đồng cỏ, cát trắng, tiếng gió, đường 
quê…  Chúng tôi được nuôi dưỡng và lớn lên 
bằng những chất liệu hiền lành, trong sáng và 
thơ ngây của miền quê.  Gia đình tôi là gia đình 
hiền lành nhất xóm.  Mấy anh chị em đều được 
ba mẹ giáo dục theo nề nếp lễ, nghĩa, đức, hạnh 
của nhà Nho và lòng nhân từ, vị tha của nhà 
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Phật.  Ba tôi rất thương yêu người nghèo.  Tính 
tình ba tuy nóng nảy nhưng biết điều hay lẽ phải 
và rất rộng lượng.  Ba đã giúp biết bao nhiêu 
người nghèo khổ và nuôi cả chục đứa trẻ mồ côi 
cho đến ngày dựng vợ gả chồng như chính con 
ruột của mình.  Mẹ tôi cũng thế.  Tính tình hoan 
hỷ, cần kiệm nhưng rất thương người nghèo 
khó.  Mẹ nuôi không biết bao nhiêu đứa trẻ mồ 
côi.  Lúc còn ở chùa Quang Nghiêm mẹ đã đi 
nhặt từng chiếc lon nhôm để dành dụm từng 
đồng gửi về giúp cho người nghèo.  Nhờ tình 
thương của mẹ, gia đình và nếp sống lành mạnh 
của tuổi thơ mà anh em tôi đã được xuất gia tu 
học với Sư Ông Làng Mai.  Tuy ở Tây phương 
hơn mười năm nhưng cả hai anh em không bị 
nhiễm những chất liệu hư hỏng và xấu xa của xã 
hội này.  Sau khi đi tu hai anh em có cơ hội sống 
gần nhau như những ngày thơ ấu.  Em tôi xuất 
gia sau tôi ba năm nhưng em đã từng ở trong 
chùa mấy năm về trước.  Tôi đối với em như 
một người bạn hơn là một người anh, chính vì 
thế hai anh em có thể tâm sự, chia sẻ với nhau 
rất thoải mái.  Tôi ít khi áp đảo ý kiến của mình 
lên em vì từ nhỏ tôi đã không làm như thế.  Có 
lần tôi dạy toán cho em mà em không hiểu nên 
tôi đã mắng em là ‘đồ ngu’.  Chỉ lần đó là lần tôi 
đối xử không dễ thương với em và sau này đi tu, 
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tôi đã sám hối lỗi lầm ấy với em.  Tình thương 
anh em làm bằng tình bạn nên rất nhẹ nhàng, 
thanh thoát.  Tuy vậy tôi vẫn khám phá ra rằng 
tình thương ấy có chất liệu lo lắng và sợ hãi.  Lo 
lắng cho em sẽ không có hạnh phúc, sợ hãi cho 
em sẽ gặp khó khăn, khổ đau.  Chất liệu lo lắng 
này tôi tiếp nhận từ mẹ.  Mẹ tôi là người lo lắng 
nhất trên đời.  Hai anh em tôi cảm nhận nỗi lo 
lắng của mẹ rất mạnh, có lúc cả hai đều cảm 
thấy ngộp thở và thường hay bực mình với mẹ.  
Nhưng bây giờ chúng tôi có thể chấp nhận sự lo 
lắng của mẹ bằng hơi thở và nụ cười bởi vì 
trong sự lo lắng ấy biểu lộ tình thương vô bờ 
bến.  Tôi đã nhận diện năng lượng lo lắng và sợ 
hãi trong tôi bởi vì nó làm tôi bất an mà cũng 
làm cho em không có không gian để sống.  Có 
một điều quan trọng là nhờ biết tu nên tôi không 
bộc lộ năng lượng lo lắng ấy lên em nhưng nó 
luôn có mặt trong tôi.  Tình thương em gái đã có 
mặt từ thời thơ ấu vậy mà đợi đến khi xuất gia, 
tôi mới nhận ra được tính chất lo lắng, sợ hãi 
trong lòng.  Tôi nhận thấy thương là sự tu tập.  
Tình thương làm bằng hơi thở ý thức, bước chân 
thiền hành, quán chiếu vào dòng sông cảm thọ, 
tâm tư để nhận rõ được tính chất của thương 
yêu.  Sau khi chuyển hóa được lo lắng, tôi thấy 
tình thương cho em gái trở nên dễ chịu, khỏe 



 
 
 
 
 
 
 

60            Bản Chất Thương Yêu 

khoắn và ngọt ngào.  Tôi để cho em là em.  Em 
có không gian để sống sâu sắc, nhìn lại mình và 
đi qua những khó khăn chướng ngại trong lòng.  
Có lần tôi nói: nếu em thương một thầy nào trên 
Xóm Thượng thì em cứ thương.  Tình thương ấy 
sẽ giúp em hiểu rõ về em.  Miễn là có hơi thở ý 
thức thì ta không sợ bất cứ một chuyện gì cả.  
Nhìn vào tình thương vương vấn ấy ta sẽ từ từ 
tháo gỡ được những chỗ kẹt như đam mê, thiếu 
thốn, chiếm hữu… và từ đó ta mới biết thương.  
Nhờ vậy ta mới có khả năng thương được nhiều 
người hơn.  Tình thương của hai anh em bây giờ 
rất thanh thoát bởi vì tôi hiểu được tôi và em 
cũng hiểu được chính em.  Cả hai đã đi ngang 
qua những chặng đường khó khăn trong nội tâm 
và tình cảm nên càng hiểu nhau và chấp nhận 
cho nhau.   

Tóm lại tình thương sẽ đẹp mãi khi ta biết 
thở, biết cười, biết lắng nghe, biết nhìn lại tâm ý 
và hiểu được đường đi nẻo về của tâm ý.  Hiểu 
chính mình thì hiểu được người thương, và tình 
thương sẽ đi về hướng giải thoát và tự do.    
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Chuyển Hóa Ðộc Tài  
Bằng Hơi Thở 

 
Mùa hè năm nay thời tiết miền Tây Nam 

của tiểu bang California rất là ấm áp và dễ chịu.  
Vợ chồng Ðan cư trú tại tu viện Lộc Uyển trên 
núi Ðại Ẩn Sơn.  Tu viện này có nhiều bụi cây 
'sage', hương thơm thật là nồng nàn và dễ chịu 
như hương trầm thanh thoát trong chánh điện.  
Bao quanh tu viện toàn là núi đá màu trắng, 
chen lẫn giữa nhiều loại cây.  Tu viện chỉ cách 
thành phố chưa đầy mười lăm phút lái xe mà 
không khí núi rừng thật yên tĩnh, xanh tươi và 
hùng vĩ.  Buổi sáng sương phủ cả mấy đỉnh núi 
đồi.  Buổi chiều nắng ngã trên sườn núi biến cả 
tu viện thành màu tím nhạt.  Ðan đã đứng yên 
rất lâu trên ngọn núi Yên Tử nhìn say mê cảnh 
đẹp thần tiên của trời đất, thiên nhiên.  

Ðan và vợ là người Việt gốc Lào.  Ðã từ 
lâu, người Lào sống gần gũi với núi rừng, đồng 
ruộng nên đời sống của họ tỏa chiếu chất liệu 
chất phác, hồn nhiên và trung thực như hồn 
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thiêng sông núi.  Ðan được bố mẹ cho đi học từ 
hồi nhỏ nên lớn lên làm việc hành chánh và 
thông dịch cho văn phòng người Mỹ tại tòa đại 
sứ.  Tuy đời sống ở thành thị không thiếu thốn 
một thứ gì nhưng sao chàng cảm thấy thiếu vắng 
một cái gì sâu thẳm trong tâm hồn.  Năm lên 
mười sáu tuổi, gia đình chàng trở về thăm quê 
hương.  Ðêm ấy trước ngày khởi hành, chàng cứ 
thao thức mãi đến nỗi ngủ không được, bao 
nhiêu suy nghĩ và tưởng tượng về quê hương xa 
lắc xa lơ trổi dậy.  Chàng hình dung quê hương 
mình có con suối uốn lượn quanh co dưới dãy 
núi cao chót vót với những cánh rừng cây cổ thụ 
và làng mạc dựng lên ở lưng chừng núi.  Có 
những ngôi nhà lô nhô ở bên sườn núi trông rất 
xinh xắn.  Nghe bố nói rằng: ''vào dịp thăm quê 
hương lần này, bố mẹ sẽ tìm cho chàng người 
bạn trăm năm.''  Ðan không hề để ý tới quyết 
định ấy của bố, tâm tư của chàng đang rung 
động và mơ tưởng về quê hương, nơi ấy chàng 
có thể thở bầu không khí trong lành và ngắm 
nhìn say sưa những đỉnh núi cheo leo.  Người 
Lào có một tập tục cưới vợ cho con rất sớm.  
Không biết vì lý do gì, đáng lẽ tuổi mười lăm, 
mười sáu là tuổi mơ mộng và dồi dào sức sống, 
lứa tuổi này nên để hết năng lượng mà tìm ra 
một lý tưởng và nghề nghiệp cho đời mình.  Có 
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thể văn hóa Lào bị ảnh hưởng bởi người Ấn, 
giới trẻ lấy vợ rất sớm để nhà có thêm người 
làm việc đồng áng.  Dù lý do gì đi nữa thì người 
Lào chú trọng vấn đề nối dòng nối dõi.  Người 
nào sinh được nhiều con thì sẽ được xã hội kính 
trọng. 

Ðan thật sung sướng và cảm động. Ai ngờ 
quê hương chàng còn ngoạn mục hơn sự tưởng 
tượng của chàng.  Núi rừng trùng trùng điệp 
điệp và cây cối xanh tươi với những cánh đồng 
lúa chín vàng óng ả.  Chàng thích nhất là những 
con đường đất và dòng suối chảy róc rách.  
Chàng đã cởi đôi giầy da để đi chân đất.  Mặt 
đất nơi đây mát mẻ và dễ chịu quá!  Lần đầu 
tiên Ðan tiếp xúc trực tiếp với đất mẹ, với quê 
hương, nơi chôn nhau cắt rún của cha mẹ, ông 
bà và tổ tiên.  Chàng cảm thấy gần gũi với mảnh 
đất thân yêu này!  Nơi đây gói ghém bao nhiêu 
kỷ niệm vui buồn, thuơng ghét của dân tộc 
chàng.  Cạnh nhà bà nội, có một cô gái độ 
chừng tuổi Ðan.  Cô có đôi mắt rất là sáng, sáng 
hơn cả ngôi sao đêm trên đỉnh núi, con ngươi 
đen lay láy và long lanh.  Khuôn mặt của cô thật 
tròn trịa, đầy đặn và xinh tươi.  Mỗi khi cô mỉm 
cười lộ rõ hai lúm đồng tiền, trông thật là duyên 
dáng.  Ðôi má hây hây màu hồng rám nắng vì có 
lẽ cô thường ở ngoài đồng ruộng.  Chàng đã 
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nhìn trộm cô gái nhiều lần và lần nào bắt gặp cái 
nhìn trìu mến của chàng thì cô cũng e thẹn nhìn 
đi nơi khác.  Giữa nàng và Ðan có một sức hút 
thật lạ kỳ, và chàng muốn đến gần để ôm nàng 
vào lòng như ôm cả một nửa linh hồn thiếu thốn 
bấy lâu nay.  Ðang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên 
chàng nghe tiếng gọi: ''Noi! Vào đây mẹ nhờ 
việc.''  Noi là tên của nàng. Noi nghĩa là em gái 
và Ðan mơ rằng cô ấy sẽ trở thành em gái của 
mình.  Hôm sau Ðan có cơ hội để nói chuyện và 
làm quen với cô ấy.  Bố mẹ chàng được bà nội 
đưa qua nhà hàng xóm tức là bố mẹ của Noi.  
Noi mặc cái chăn màu xanh dân tộc có viền hoa 
màu trắng.  Nàng cuốn chiếc khăn đen cũng có 
viền bằng lụa màu đỏ.  Nhìn nàng, Ðan cảm 
thấy gần gũi với đất mẹ quê hương.  Chàng biết 
là mình đã yêu Noi tha thiết như yêu chính trái 
tim.  Chàng thích nhất được nhìn vào đôi mắt 
của nàng.  Nụ cười thật nhẹ nhàng và thanh 
thoát như những giọt nắng chiều.  Mỗi ngày hai 
đứa được bố mẹ cho nói chuyện với nhau sau 
buổi cơm chiều.  Ðan kể cho nàng nghe nhiều 
chuyện ở Việt Nam, chuyện học, thành thị, đua 
thuyền... nhưng hình như nàng chẳng thích thú 
những chuyện ấy mà chỉ nhìn xuống một cách e 
thẹn.  Nàng ít nói, mỉm cười nhiều.  Nàng kể 
cho chàng nghe về chuyện đi rừng, hái măng, 
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cày cấy, gặt lúa và hai đứa bắt đầu quen thân 
mỗi ngày.  Chàng thích đứng và nghe nàng nói 
chuyện về ruộng đồng, nương rẫy vì nó có một 
niềm hạnh phúc, ấm áp gì đấy mà chàng chẳng 
hiểu nữa. 

Mấy tháng hai người đã được gia đình tác 
hợp thành vợ chồng.  Ngày đưa nàng về nhà, 
Ðan sung sướng và hạnh phúc.  Từ đây, chàng 
sẽ gắn bó sâu sắc với dòng máu, quê hương và 
giống nòi.  Hai người sống với nhau êm ấm 
được mấy năm thì Sài Gòn thất thủ.  Chàng là 
nhân viên của Mỹ nên phải tìm đủ mọi cách để 
rời khỏi nước.  Chàng dự định sẽ đưa vợ con đi 
sau theo đường Thái Lan.  Vì tình thế cấp bách 
nên chàng chỉ kịp dẫn theo đứa em trai.  Chàng 
cảm thấy xót xa và lo lắng bởi vì phải ra đi đột 
ngột.  Nàng rất đau khổ, phần nhớ quê hương, 
phần cảm thấy chồng không thương tưởng và đã 
bỏ bê vợ con mà chỉ lo cho gia đình của anh.  
Thời gian vợ chồng còn ở với nhau, nàng không 
được hạnh phúc như ở quê nhà.  Hoàn cảnh, con 
người và thời tiết ở Việt Nam thật không hợp 
với nàng.  Chàng đi làm suốt ngày, chỉ về nhà 
vào buổi tối.  Chàng có nhiều khách nên ít có thì 
giờ để săn sóc cho nàng.  Chàng trở nên nóng 
nảy và thường hay la rầy nàng mỗi khi làm điều 
gì không vừa ý.  Theo phong tục tập quán của 



 
 
 
 
 
 
 

66            Bản Chất Thương Yêu 

người Lào, người chồng là một ông hoàng trong 
gia đình.  Người chồng có uy quyền lớn nhất, 
chính vì thế chàng thường dùng uy quyền đối 
với vợ và các con.  Cuối cùng chàng cũng bảo 
lãnh được gia đình chàng qua Mỹ.  Trong thời 
gian ở Mỹ, hai vợ chồng thường lời qua tiếng lại 
và mỗi lần như thế chàng đều dùng uy quyền để 
la rầy, bắt nạt vợ con.  Nàng luôn luôn than 
rằng: ''Anh không thương vợ con, bỏ bê vợ con, 
anh chỉ đem theo em của anh.''  Mỗi khi bị trách 
móc như thế, chàng cảm thấy như có một lưỡi 
dao cắt ngang ruột gan mình.  Niềm đau nỗi khổ 
thấm đến xương tủy cho nên chàng đã rút kiếm 
ra để chém lại nàng nghĩa là chàng la rầy, chửi 
mắng và giận dữ.  

Hôm nay chàng cảm thấy rất hối hận.  
Trước mọi người trong một không khí trang 
nghiêm này, chàng xin thú tội với vợ, người đã 
hy sinh cả cuộc đời để chăm sóc, sinh con đẻ cái 
cho chàng.  Chàng đã làm cho nàng đau khổ 
suốt hai mươi hai năm qua.  Chàng nói rằng: ''I 
take thing for granted.  Tôi không quí tình 
thương của vợ con, chỉ sống ích kỷ và lệ thuộc 
vào thói quen uy quyền, đòi hỏi và độc tài của 
một ông vua.  Tôi có nhiều hạt giống bạo động, 
và mỗi khi đau khổ lên tột đỉnh, tôi trút lên cho 
vợ con của tôi.  Mỗi lần ăn cơm không vừa 
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miệng tôi liền la vợ.  Tôi muốn vợ con hầu hạ, 
chờ đợi mỗi bữa cơm...''  Cho tới một hôm 
chàng gặp được pháp môn tu tập chánh niệm 
của Sư Ông Làng Mai.  Hôm ấy hai vợ chồng 
thiết đãi thầy Pháp Ấn bữa cơm chiều.  Chàng 
gắp đũa thức ăn bỏ vào bát cơm của Thầy, thay 
vì tiếp nhận cho mình, Thầy đã chuyền đôi đũa 
thức ăn ấy qua chén của vợ chàng.  Hành động 
ấy làm cho chàng giựt mình.  Vợ chàng đã săn 
sóc cho chàng với tất cả thương yêu và ưu ái mà 
chàng chưa bao giờ biết tỏ lại một hành động, 
cử chỉ hay lời nói nào dễ thương cả.  Cứ đòi ăn 
cho ngon, phải hầu hạ, chiều chuộng và mời 
mọc chàng mới chịu ăn.  Ðời sống bận rộn, bôn 
ba đây đó đã thay đổi tâm tính của chàng.  
Chàng thấy mình không phải là mình nữa, 
không còn là một người con trai lịch sự và tao 
nhã như năm xưa.  Suốt ngày chàng chỉ biết lo 
nghĩ tới chuyện kiếm tiền như một trách nhiệm 
của người chủ gia đình.  Ðời sống vật chất đã 
làm chết hơn một nửa linh hồn của chàng.  
Chàng đã đánh mất hạnh phúc mà chàng đã tìm 
lại ở quê hương lúc mới gặp được nàng.  Bây 
giờ chàng mới biết thế nào là thương yêu.  Tình 
thương phải được biểu lộ qua lời nói và cử chỉ.  
Từ đó chàng thường gắp thức ăn cho vợ.  Chàng 
thay đổi thái độ uy quyền và nóng nảy bằng sự 
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vui tươi và trầm tĩnh.  Chàng biết thở mỗi khi 
cơn giận trào lên để dừng lại sự phản ứng bằng 
bạo động.  Chàng trở nên dễ thương hơn trước 
nhiều và biết lắng nghe vợ mỗi khi nàng muốn 
nói lên điều gì, chứ không còn phản ứng hung 
bạo như trước nữa.  

Chàng tha thiết và thành khẩn xin lỗi vợ 
trước mọi người.  Nàng lắng nghe một cách 
chăm chú mà thổn thức về những tâm tư, tình 
cảm và vụng về từ đáy lòng của chàng.  Nước 
mắt của nàng cứ chảy ra ràn rụa.  Bao nhiêu đau 
khổ, uất ức và đắng cay trong hai mươi hai năm 
qua, nay được tan ra bằng nước mắt.  Nàng đã 
trở nên cằn cỗi và héo mòn cũng vì chàng.  
Nàng chỉ biết khóc và khóc thật nhiều.  Nàng 
nói rằng: ''Ông nóng như lửa.  Ông đã làm khổ 
tôi suốt hai mươi hai năm nay.  Chỉ mới đây 
thôi, trước khi đến tu viện, ông đã nổi 'tam bành 
lục tặc' và đã la cho tôi một trận.  Tôi muốn ông 
phải hứa trước mọi người là từ đây ông không 
được nổi sân bất tử, không được dùng uy quyền 
để la mắng và chửi bới người ta nữa.''  Chàng lại 
xin lỗi nàng thêm một lần nữa.  Chàng nói: 
‘‘không hiểu tại sao tôi đã thay đổi nhiều như 
thế.  Không biết vì sao chỉ hít vô thở ra mà có 
thể thay đổi được tâm tính nóng giận và hung dữ 
của một người như tôi.  Thật là một chuyện lạ 
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lùng, một phép lạ không thể tưởng tượng 
được.’’  Hai vợ chồng ôm nhau thật lâu sau khi 
đã nói ra được những khổ đau và lỗi lầm trong 
quá khứ.  Nàng khóc thật nhiều trong lúc vợ 
chồng ôm nhau.  Mọi người trong hội chúng, ai 
cũng cảm động đến chảy nước mắt.  Chỉ cần 
một hơi thở ý thức thôi mà có thể thay đổi được 
một con người độc tài và hung dữ như chàng.  
Anh có thể nói với người vợ thân yêu của mình 
những lời thú tội thật chân thành và tha thiết.  
Giọt nước cam lộ của Thầy và Bụt đã cảm hóa 
được chàng để tạo cơ hội cho sự hòa giải giữa 
hai người thương trong một không khí thân yêu.  

Hôm ấy trời đất rung động dữ dội, và mưa 
đổ xuống trong mùa hè ở vùng sa mạc.  Người 
dân bản xứ rất ngạc nhiên về trận mưa ấy bởi vì 
ở đây trong vòng năm mươi năm chưa bao giờ 
có mưa trong những tháng này, phải do sự cảm 
ứng linh thiêng trong trời đất mới có sự thay đổi 
thời tiết một cách mầu nhiệm như thế. 
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Tình Thương Không Biên Giới 
  

Tình thương chân thật trong đạo Bụt gọi 
là tứ vô lượng tâm.  Vô lượng có nghĩa là không 
thể đo lường, không có biên giới.  Ta có thể dịch 
tứ vô lượng tâm là bốn tâm không biên giới.  
Bốn tâm ấy là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả.  
Bốn tâm không biên giới này là tình thương 
chân thật, là bản tính chân thật của chúng ta. 

Tính chất đặc thù của bốn tâm không biên 
giới là tính tương tức của chúng nghĩa là trong 
một tâm chứa đựng ba tâm kia.  Bốn tâm không 
biên giới chỉ là bốn khía cạnh của cùng một thực 
tại gọi là tình thương chân thật.  Không có niềm 
vui (tâm hỷ) thì ta không thể làm vơi đi nỗi khổ 
của người khác (tâm bi).  Mỉm cười với người 
kia thì người ấy sẽ mỉm cười lại với ta.  Nụ cười 
của ta giúp cho người ấy thoát ra khỏi tâm tư 
buồn chán và trở về được với chánh niệm để 
tiếp xúc với niềm vui sống.  Đó là tâm hỷ đi đôi 
với tâm từ tức là đem niềm vui tới cho ta và 
người.  Tình thương phe phái, cục bộ và kỳ thị 
đưa tới chia rẽ, mâu thuẫn chỉ tạo ra khổ đau 
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cho nên nó không có khả năng đem niềm vui tới 
cho người.  Đặc tính thứ hai của bốn tâm không 
biên giới là chúng được làm bằng chất liệu hiểu 
biết.  Không hiểu biết thì không thể bao dung, 
tha thứ và vui vẻ được.  Muốn làm vơi đi nỗi 
khổ niềm đau của ta và người khác thì ta phải 
hiểu được bản chất của nỗi khổ, tức là những 
nguyên nhân gây ra nỗi khổ.  Mẹ không hiểu 
rằng con không ưa mặt áo màu đỏ mà cứ ép nó 
mặt thì chỉ tạo ra khổ đau cho cả hai mẹ con.  
Một Sư Cô trẻ trong khóa tu ở chùa Diệu 
Nghiêm do Thầy Nguyện Hải và tôi hướng dẫn 
tâm sự rằng: ‘‘Con rất thích tu tập theo pháp 
môn của Sư Ông.  Con may mắn đã đọc được 
một số sách của Sư Ông và có tham dự mấy 
khóa tu ở chùa Từ Hiếu do các thầy và các sư cô 
ở bên Làng Mai hướng dẫn.  Mỗi khi con thực 
tập thiền hành ở trong chùa để an tâm trở lại và 
trở về với chính mình thì các sư cô lớn thường 
hay nói rằng:  ‘‘Điệu! Bộ mi thất tình, răng mà 
mi đi chầm chậm như người mất hồn rứa.”  Con 
rất là buồn.  Con thấy rằng các sư cô lớn đã 
không hiểu được ước ao tu tập của con mà lại la 
con như rứa.  Nhưng tu ở trong chùa truyền 
thống con không được cãi lại và không dám biện 
bạch.’’  Thương là phải hiểu.  Đôi khi ta nhân 
danh tình thương để biểu lộ tính độc tài, uy 
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quyền của ta.  Ta nghĩ rằng ta thương người ấy 
nhưng sự thật ta đang làm cho người ấy bị 
thương.  Bác sĩ biết rõ bệnh xuống tinh thần 
(depression) chỉ có thể dứt trừ được bằng đời 
sống vui vẻ, thảnh thơi và hạnh phúc chứ thuốc 
Tây không thể tiêu diệt được chứng bệnh này.  
Ông đã khích lệ bệnh nhân tập sống đời sống 
nhẹ nhàng và vui tươi.  Không hiểu rằng em ta 
đang nóng giận mà lại đùa giỡn nên đã tạo ra sự 
cãi vã giữa hai anh em.  Đặc tính thứ ba của bốn 
tâm không biên giới là đối tượng thương yêu 
đồng thời vừa là tự thân vừa là những người 
chung quanh bởi vì tính chất xả, tức là không kỳ 
thị, không phân biệt nên tình thương cho ta cũng 
là tình thương cho người.  Nụ cười có tác dụng 
thư giản sự căng thẳng trong thân tâm và đồng 
thời giúp người khác cảm nhận được niềm vui 
sống.  Tình thương không biên giới thoát ra 
ngoài ý niệm về ta, người, bạn thù…  Tình 
thương này rộng lớn như hư không.  Hư không 
ôm ấp, đi vào mọi hiện tượng trong sự sống một 
cách tự nhiên mà không có một chút chướng 
ngại gì cả.   

Từ là đem niềm vui cho ta và người 
chung quanh.  Ta tập sống vui vẻ.  Ta tặng cho 
ta nụ cười thường xuyên trong ngày.  Thức dậy 
ta mỉm cười.  Ta ý thức rằng ta đang còn sống, 
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đang thở không khí trong lành của núi rừng.  
Đôi mắt ta vẫn còn sáng, và những tia nắng ấm 
áp vẫn còn trở về.  Mỗi ngày là một ngày mới, 
là tặng phẩm quí giá của sự sống đang chờ ta 
sống cho sâu sắc...  Tâm từ được nuôi dưỡng 
bằng ánh sáng chánh niệm.  Sự suy nghĩ, nói 
năng, tâm tư, cách sống, cái nhìn… đi đôi với 
tâm từ sẽ trở thành một nguồn năng lượng từ 
tâm thấm khắp toàn thể thân tâm để nuôi dưỡng 
niềm vui, hạnh phúc trong từng giây từng phút 
của đời sống hằng ngày.  Ta ý thức rằng đôi mắt 
ta vẫn còn trong sáng, mẹ ta vẫn còn sống, trái 
tim còn đập bình thường, hơi thở còn ngon ngọt, 
hai chân vẫn còn nguyên vẹn để đi thiền hành 
trên trái đất xanh tươi, đẹp đẽ này...  Ý thức 
những yếu tố lành mạnh và hạnh phúc phát xuất 
từ tâm từ, ta cảm thấy sung sướng.  Mạch nguồn 
từ tâm cứ trào lên khắp cả châu thân như mạch 
nước ở trong lòng đất phun lên nên ta cảm thấy 
thương yêu mọi người thật nhiều.  Ta cầu mong 
cho người khác cũng nở được nụ cười như ta.  
Mong cho họ ý thức được những yếu tố tươi 
mát, lành mạnh và thương yêu trong sự sống 
như bầu trời xanh ngắt, không khí trong lành, 
mẹ già thân yêu, đôi mắt tinh anh, một ngày đẹp 
trời, một đám mây trôi, một bông hoa nhỏ…  Ta 
cầu mong cho họ được sức khỏe, biết an trú 
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trong chánh niệm để nếm được tình thương của 
sự sống mà tạo ra được niềm vui sống và biết ơn 
trong thân tâm người ấy.  Ta gửi tâm từ trong sự 
cầu nguyện, ước mong và suy tư tới cho những 
người chung quanh.   

Người kia đang đau khổ nên cứ cau có và 
lạnh lùng với ta.  Hiểu rõ điều ấy ta không hờn 
giận mà ngược lại cảm thấy tội nghiệp và xót 
thương cho người ấy.  Ta đã không ngần ngại 
chào hỏi bằng một nụ cười và biểu lộ niềm vui 
với người ấy.  Trong khóa tu an cư Kiết Ðông 
năm nay, có một sư em rất vui vẻ với tôi.  
Những ngày đầu anh em vui chơi với nhau thật 
thoải mái và hạnh phúc.  Tôi rất trân quí sự 
chuyển hóa tốt đẹp của sư em.  Tôi đã tặng cho 
sư em ấy một trăm đô la.  Đó là cách biểu lộ tình 
thương của tôi.  Tôi không có nhiều tiền bởi vì 
bao nhiêu tiền dành dụm tôi đã cho những người 
nghèo khổ ở Việt Nam trong tháng trước.  Một 
trăm đô này là tiền của một sư em khác tặng cho 
tôi.  Nhưng sau đó, tôi không hiểu vì lý do gì mà 
sư em ấy trở nên lạnh lùng với tôi.  Mỗi lần gặp 
nhau tôi cố gắng chào hỏi và mỉm cười nhưng 
sư em vẫn nghiêm mặt một cách lạnh lùng và 
khó chịu.  Phản ứng đầu tiên của tôi là không 
thích thái độ như thế.  Tôi thầm nghĩ trong tâm 
rằng: con người gì mà vui buồn bất chợt, mới 
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ngày nào đó vào phòng để uống trà và ăn bánh 
mà sao bây giờ tự nhiên mặt lạnh như tiền và 
vung vãi năng lượng nặng nề lên người khác.  
Tôi đã cố tránh né sư em ấy.  Tôi tự hỏi mình đã 
làm lầm lỡ gì hay không?  Lầm lỡ thì chắc chắn 
tôi không tránh khỏi nhưng tôi không nhớ là 
mình đã từng nói hay suy nghĩ gì không tốt về 
sư em.  Chính sư anh trụ trì đã làm chứng cho 
điều ấy bởi vì sư anh ở chung phòng với tôi.  
Tôi biết trong quá khứ sư em này đã từng lên 
xuống, nóng lạnh bất thường.  Người nào trong 
đại chúng cũng đều rõ tính tình của sư em nên 
tôi chỉ cảm thấy thương xót cho sư em.  Người 
như thế chắc là hạnh phúc không trọn vẹn và 
bền bỉ lắm đâu!  Tâm ý ta thường hay đòi hỏi 
người khác phải chú ý và vui vẻ với ta.  Nếu 
người khác không biểu lộ tình cảm và sự niềm 
nở thì ta tránh né họ.  Ðó là tâm lý thông thường 
biểu lộ tính ích kỷ và tự ái.  Cứ nghĩ rằng ta là 
người quan trọng nên mọi người phải chú ý và 
ngưỡng mộ đến ta.  Do đó mở trái tim ra đến với 
người khác là sự thực tập chuyển hóa tính ích kỷ 
nơi ta.  Sự niềm nở và vui tươi của ta giúp người 
kia mở cõi lòng, tạo sự vui vẻ giữa anh em.  
Mong sao cho người kia đừng giận hờn, trách 
móc và đau khổ.  Mong sao cho người ấy biết 
mỉm cười với người chung quanh.  Mong sao 
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người kia tiếp xúc được với niềm vui sống, thở 
được không khí trong lành, thấy được bầu trời 
trong xanh...  Đó là sự thực tập tâm từ. 

Bi là giúp ta và người bớt khổ.  Đối tượng 
của tâm bi trước hết là chính bản thân.  Ta có 
những nỗi khổ đau trong thân tâm và mong ước 
cho ta bớt đau khổ.  ‘‘Mong sao cho tôi được 
mạnh khỏe, ít đau nhức và nhẹ nhàng trong thân 
thể.  Mong sao cho tâm của tôi không có giận 
hờn, phiền muộn, trách móc, sợ hãi và lo âu.  
Mong sao cho thân tâm tôi được nhẹ nhàng và 
an lạc.’’8  Ta niệm tâm bi, nhớ tới tâm bi để chất 
liệu xót thương, săn sóc và lân mẫn thấm vào 
khắp thân tâm làm vơi đi những niềm đau nỗi 
khổ trong thân tâm.  Nghĩ tới tâm bi thì chất liệu 
mát mẻ, lành mạnh tuôn ra làm khỏe nhẹ con 
người của ta.  Nghĩ tới dâm dục thì chất liệu 
đam mê, ham muốn trở thành cơn sốt làm xáo 
trộn, căng thẳng thần kinh của ta.  Do đó thực 
tập biến chất liệu từ bi trở thành sức sống trong 
ta.  Ta sống có chánh niệm trong mọi hành 
động, lời nói và suy tư để chế tác cho được 
mạch nước cam lộ trong ta.  Ta tập thể dục, chạy 
bộ, ăn uống, ngủ nghỉ và làm việc đều độ.  Ta 
tắm rửa và giữ gìn thân thể cho mạnh khỏe.  Ta 
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thật sự biết chăm sóc cho đời sống của ta.  Nếu 
có những đau nhức ta sẽ biết xoa bóp, buông thư 
và nghỉ ngơi để chữa trị những cơn đau ấy.  
Cũng như thế mỗi khi buồn chán ta mở cửa để 
đi dạo trong thiên nhiên.  Không khí trong lành 
và trời đất xanh tươi sẽ giúp chuyển hóa cơn 
buồn chán ấy.  Ta thực tập hơi thở ý thức với 
nỗi buồn.  Đời sống của ta là nghệ thuật nuôi 
dưỡng tâm từ tức là đem lại niềm vui và tâm bi 
là lấy đi nỗi khổ.  ‘‘Mong sao cho thân người 
kia được mạnh khỏe.  Mong sao cho tâm người 
kia không có buồn giận, phiền não, sợ hãi và lo 
âu.  Mong sao cho thân tâm người ấy được an 
lạc và nhẹ nhàng.’’9  Tâm bi bây giờ được gửi 
tới cho người kia.  Trong lúc suy nghĩ về người 
ấy ta cầu nguyện cho người ấy cũng được sống 
vui và mạnh khỏe trong thân tâm.  Tâm bi là 
thuốc để chữa lành cơn bệnh hờn giận, trách 
móc và lên án trong ta.  Ta tới với người kia để 
thăm hỏi và săn sóc.  Sự niềm nở và vui tươi của 
ta có thể giúp người kia thoát ra khỏi tâm trạng 
lo âu và buồn chán.  Nếu người ấy đang gặp khó 
khăn và bế tắc trong thân tâm thì ta có cơ hội 
thực tập lắng nghe cho sâu sắc rồi tìm phương 
pháp thực tế giúp cho người ấy.  Bằng sự thực 
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tập có mặt và lắng nghe của ta cũng đủ làm vơi 
đi hết sầu muộn của người ấy rồi.  

Mùa an cư Kiết Ðông năm nay, có một 
khóa tu cho người da màu và một khóa tu cho 
giới văn nghệ sĩ, tài tử điện ảnh...  ‘‘Khóa tu da 
màu’’ là một khóa tu rất đặc biệt.  Những người 
tham dự khóa tu này là những thành phần đau 
khổ và thiệt thòi nhất của xã hội.  Thầy cảm 
nhận và thấu hiểu được niềm đau ấy nên Người 
đã giảng rất sâu sắc về những vấn đề kỳ thị, bất 
công xã hội, lạc loài và quê hương chân thật.  
Người ta đau khổ nhiều nên họ chia sẻ trong 
những buổi pháp đàm rất cảm động.  Cũng 
giống như đất ở tu viện Lộc Uyển vừa cằn cỗi 
vừa khô khan cho nên nó sinh ra những loài cỏ 
cây hoa lá có hương sắc thật nồng nàn, thơm tho 
và xinh đẹp.  Mỗi loài cỏ cây đều có hương sắc 
khác nhau đã làm cho cả núi rừng thơm tho 
ngào ngạt!  Không biết nước Diệu Hương của 
Bụt Diệu Hương Quang có thơm tho và thanh 
tịnh như Lộc Uyển hay không?  Núi rừng Lộc 
Uyển đã cho tôi thật nhiều niềm vui, hạnh phúc 
và thương yêu. 

Ngày áp chót của khóa tu, tôi đã cho ba 
người tham vấn và người cuối cùng là một cô 
gái Hoa Kỳ còn trẻ tuổi.  Tôi mời chị ấy chia sẻ.  
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Một phần thực tập quan trọng trong buổi tham 
vấn là để cho người tham vấn nói ra những khổ 
đau đang nóng bỏng ở trong lòng.  Ngồi lắng 
nghe thật trầm lặng với đôi mắt thương yêu và 
bình thản là một sự thực tập quan trọng và sâu 
sắc.  Lắng nghe như thế là một sức mạnh tâm 
linh có thể làm vơi nhẹ khổ đau của người kia.  
Lắng nghe hết lòng như thế tôi mới thật sự hiểu 
được hoàn cảnh và tâm tư của người tham vấn.  

Chị nói: ‘‘Con rất đau khổ.  Con phá thai 
đã bốn năm rồi mà niềm đau khổ ấy vẫn còn 
bám riết lấy con.  Em bé cứ trở về ám ảnh con 
bằng sự khóc than, trách móc và đau khổ.  Con 
phá thai bởi vì bạn trai của con hăm dọa sẽ tự 
sát nếu con sinh em bé.  Mọi người đều khuyến 
khích con phá thai.  Trong tình trạng như thế, 
tâm con rối loạn nên đã quyết định sai lầm và 
bây giờ con rất đau khổ.  Con muốn có một đứa 
con với người bạn trai mới nhưng anh ấy chưa 
sẵn sàng và con đã làm cho anh đau khổ.  Thầy 
giúp cho con.  Làm sao chữa lành được vết 
thương và khi nào con mới có được đứa con?’’  
Trong lúc nói, nước mắt của chị chảy ràn rụa.  
Tôi cũng xúc động vô cùng và nước mắt của tôi 
cũng tự động ứa ra.  Thấy tôi khóc, nước mắt 
của chị tuôn tràn ra nhiều như những giọt nước 
mưa.  Tuy xúc động mạnh, tôi vẫn thực tập được 
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hơi thở ý thức để làm vơi đi nỗi khổ và yểm trợ 
cho chị. 

       Tôi nói rằng không có ai trên cõi đời 
này mà không từng lầm lỡ.  Có lỡ lầm nhỏ 
nhưng có lỡ lầm lớn.  Không ít thì nhiều, ta phải 
trả một giá rất đắt cho những lỡ lầm nhưng lỡ 
lầm nào cũng có thể làm mới lại, vết thương nào 
cũng có thể chữa trị.  Quyết định phá thai của 
chị không phải chỉ một mình chị chịu trách 
nhiệm, anh chàng ấy cũng phải chịu trách 
nhiệm, những người đề nghị phá thai cũng có 
phần trách nhiệm...  Xã hội bây giờ người ta 
xem chuyện phá thai là chuyện thường.  Người 
ta không muốn có con vì sinh con và nuôi con là 
một bổn phận phiền toái và cực nhọc.  Cho nên 
hễ không muốn em bé thì người ta quyết định 
phá nó đi.  Sự tàn nhẫn ấy lan tràn khắp nơi, đã 
gây ra nhiều khổ đau và vết thương trong lòng 
những người trẻ.  Chị hãy nói cho mọi người 
biết rằng phá thai không phải là chuyện thường.  
It is not okay.  It is painful anh suffering.  Em bé 
không chết được dù chị không muốn cho nó ra 
đời.  Em bé đang đau khổ và chị cũng đang đau 
khổ.  Chị hãy chữa lành vết thương ấy cho em 
bé.  Chị hãy an trú trong nguồn suối thương yêu 
của hiện tại để tiếp xúc và nuôi dưỡng bằng 
năng lượng lành mạnh, tươi mát và an vui trong 
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đời sống để chữa trị vết thương.  Chị hãy tập mở 
trái tim ra để cho nắng mai chữa trị, không khí 
chữa trị, thiên nhiên chữa trị...  Sự sống của ta 
làm bằng năng lượng (energy) và những yếu tố 
hóa học (chemistry).  Nếu ta biết mở tung cánh 
cửa ngục tù của quên lãng và đau thương thì 
năng lượng tươi mát và lành mạnh của sự sống 
khắp nơi sẽ đi vào để nuôi dưỡng và chữa trị 
cho ta.  Ta không nên giam mình lại trong ngục 
tù của hối hận và thương đau.  Năng lượng là 
năng lượng chung, đang đi vào và đi ra để trao 
đổi và chuyển hóa.  Những chất hóa học trong ta 
và chung quanh đang cấu kết với nhau làm ra sự 
sống linh động và tinh khôi.  Ta hãy mở lòng ra 
để đón nhận.  Sự sống con người thật là giàu có 
và mầu nhiệm.  Cứ mỗi tháng có một chiếc 
trứng chín rụng xuống từ buồng trứng trong tất 
cả người nữ sau tuổi dậy thì.  Nếu biết giữ gìn 
tâm ý cho mạnh khỏe và an lạc thì ta sẽ giúp cho 
chiếc trứng ấy có một cơ hội lành mạnh để thụ 
tinh.  Tâm khỏe mạnh kéo theo sự mạnh khỏe 
của thân thể và chiếc trứng sẽ có cơ hội trở 
thành một em bé.  Em bé vẫn còn đó.  Hãy nói 
chuyện với em bé đi.  Hãy nói rõ tại sao mẹ 
không cho bé ra đời.  Nói tất cả những nguyên 
nhân xa gần để em bé thông cảm.  Hãy thở và 
mỉm cười với em bé.  Hãy tập nuôi dưỡng bằng 
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những niềm vui sống.  Tiếp xúc với nắng mai, 
ngồi yên tĩnh để thở, bước những bước chân 
thanh thản...  Tất cả yếu tố lành mạnh này sẽ 
chữa lành vết thương cho chị và khi vết thương 
đã lành lặn thì em bé biết rằng mẹ đã sẵn sàng 
cho em chào đời.  Chị hãy chia sẻ với người yêu 
về nỗi khổ niềm đau ấy và thực tập xây dựng lại 
một tương lai tốt đẹp.  Chị đừng buộc người yêu 
theo ý riêng của mình.  Chị muốn có con để bù 
đắp lỗi lầm trong quá khứ nhưng em bé biết mẹ 
chưa thật sự lành mạnh, mẹ còn thương đau, 
giận hờn và trách móc nên em bé không muốn 
biểu hiện.  Mỗi khi khổ đau ta thường làm khổ 
người khác và người kia cũng sẽ làm khổ lại 
chính ta.  Khổ đau cứ tiếp tục leo thang và luân 
hồi trong ta mãi mãi.  Muốn chấm dứt khối khổ 
đau ấy ta hãy thực tập chánh niệm trong đời 
sống để nuôi dưỡng niềm vui, hạnh phúc và 
nhìn thật kỹ vào những nguyên nhân xa gần của 
khổ đau để chuyển hóa. 

Bao nhiêu khổ đau của chị được vơi đi 
bởi những giọt nước mắt, và đôi mắt chị tươi lên 
trong lúc lắng nghe.  Một tia ánh sáng của niềm 
tin chợt sống dậy rằng khổ đau có thể chuyển 
hóa và vết thương có thể chữa lành bằng những 
phương pháp sống đơn giản như hơi thở ý thức, 
nụ cười thương yêu, bước chân thảnh thơi...  
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Niềm tin lớn lao và sung sướng nhất của chị là 
em bé vẫn có thể chào đời.  

Một bác sĩ giỏi là người có khả năng hiểu 
được tình trạng thật về sức khỏe của bệnh nhân.  
Bác sĩ phải dùng kỹ thuật y khoa để chẩn bệnh 
và hỏi han trực tiếp về những đau nhức trong cơ 
thể của bệnh nhân.  Hỏi han một cách thân thiện 
và lân mẫn thì không những bác sĩ chữa được 
bệnh tật trong thân mà còn lấy đi những đau khổ 
trong tâm của bệnh nhân.  Theo tâm lý học bây 
giờ tất cả bệnh tật và đau ốm trong cơ thể phần 
lớn đều phát sinh từ những khó khăn và khổ đau 
trong lĩnh vực tâm lý.  Trong khi đang đau ốm, 
có người ân cần hỏi han và chăm sóc, ta cảm 
thấy đỡ nhiều lắm.  Nếu người ấy là bác sĩ thì ta 
cảm thấy rất an tâm.  Những lo âu, sợ hãi vơi 
nhẹ nhờ vậy cơn bệnh giảm liền.  Tâm an là một 
nguồn năng lực vô biên có thể chuyển đổi tình 
trạng của cơ thể.  Ðây là chữa bệnh bằng tình 
thương.  

Có một câu chuyện về hai người bệnh 
nhân, một người bệnh ung thư trầm trọng và 
người kia chỉ bệnh xoàng mà thôi.  Sau khi 
khám bệnh xong, bác sĩ bảo hai người hãy đi về 
và ông sẽ gửi thư báo cáo thực trạng sức khỏe 
của họ.  Bác sĩ đã vô ý bỏ lộn nội dung hai lá 
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thư cho hai bệnh nhân, người bệnh nặng thì 
được báo rằng: ''bệnh anh ta không sao hết, anh 
chỉ cần ăn uống và hoạt động điều hòa thì sức 
khỏe sẽ hồi phục lại'' còn người bệnh nhẹ thì 
nhận được thư rằng: ''bệnh anh trầm trọng đến 
độ nguy hiểm và anh không còn sống được bao 
lâu nữa, anh hãy sống vui vẻ những ngày tháng 
còn lại.''  Nhận được thư của bác sĩ, người bệnh 
nặng cảm thấy phấn khởi, vui tươi và hạnh 
phúc.  Anh cứ ca hát và mỉm cười suốt ngày.  
Nhờ tâm lý yêu đời và tươi vui ấy, bệnh tình của 
anh thuyên giảm rất nhiều nên anh lành hẳn 
bệnh.  Trái lại người bệnh nhẹ cảm thấy lo âu và 
buồn khổ, không ngờ bệnh tình của ta tệ dữ vậy.  
Anh đâm ra chán nản, khổ đau và tuyệt vọng.  
Bởi thế anh ta chết trong vài ba tháng.  Ðiều này 
chứng tỏ rằng tâm ta có khả năng trị liệu rất lớn.  
Mỗi lời nói, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ bằng sự 
săn sóc và thương yêu có thể giúp người khác 
vơi đi rất nhiều khổ đau, phát xuất từ tình 
thương chân thật gọi là tâm bi.   

Hỷ là niềm vui và hiến tặng niềm vui cho 
người.  Hỷ không phải chỉ là tùy hỷ tức là vui 
theo niềm vui của người khác.  Cố nhiên sự thực 
tập là vui  niềm vui của người khác nhưng nếu 
không có niềm vui trong tự thân thì làm sao biểu 
lộ được niềm vui đến với người khác.  Ta hãy 
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thực tập nụ cười hàm tiếu để nuôi dưỡng niềm 
vui sống.  Một nụ cười nở trên môi sẽ ảnh 
hưởng tới tất cả các tế bào trong cơ thể và làm 
tươi vui tất cả tâm hồn.  Mẹ tôi là người có 
nhiều niềm vui.  Mẹ gặp ai cũng chào hỏi rất dễ 
thương và hoan hỷ.  Mẹ không biết tiếng Anh gì 
cả thế mà người Mỹ nào gặp mẹ cũng chào hỏi 
thân mật và vui tươi.  Tôi cảm thấy sung sướng 
được có một bà mẹ hạnh phúc.  Ở bên mẹ, tôi 
hưởng niềm vui ấy rất rõ ràng từ nụ cười dễ 
thương và nét mặt tươi mát của mẹ.  Tôi thấy tôi 
không bằng mẹ bởi vì tôi còn hà tiện nụ cười và 
sự niềm nở với những người chung quanh.  Tôi 
hy vọng sẽ làm được như mẹ.  Tuy nhiên tôi 
cũng hưởng được một chút xíu hạt giống hoan 
hỷ của mẹ.  Thấy một thầy có tài và tổ chức 
khóa tu giỏi, điều khiển một buổi họp hay gắn 
hệ thống âm thanh tốt đẹp, tôi cảm thấy sung 
sướng và quí mến.  Tôi không có những tài năng 
như thế nhưng tôi không có tâm niệm ganh tỵ 
với thầy ấy.  Mỗi khi thấy một thầy khác có liên 
hệ tốt với nhiều anh em và mọi người, tôi cảm 
thấy hạnh phúc và mừng cho thầy ấy.  Thấy một 
sư em làm việc hết lòng và tận tụy trong nhà 
bếp, tôi cảm động và thương quí sư em vô cùng.  
Tôi luôn luôn kính trọng tâm từ bi và hạnh bồ 
tát của sư chị Chân Không.  Hai bàn tay sư chị 
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có thể với tới biết bao nhiêu người khổ đau và 
nghèo đói.  Chỉ có tâm đại bi mới có thể làm 
được trăm công ngàn việc mỗi ngày như vậy để 
đem niềm vui, làm vơi bớt khổ đau cho nhiều 
người.  Khóa tu nào sư chị cũng giúp cho nhiều 
người bớt khổ bằng phương pháp thiền lạy, 
thiền buông thư.  Tiếng hát của sư chị biểu lộ 
chất liệu thiền vị, êm dịu và ngọt ngào do bao 
nhiêu năm tháng tu tập nuôi dưỡng hạt giống từ 
bi.  Thiền sinh, kể cả những người Tây phương, 
rất ưa nghe sư chị hát.  Sư chị còn cho nhiều 
người tham vấn mà không hề biết mệt mỏi là gì.  
Nhờ vậy sư chị đã giúp hòa giải cho không biết 
bao nhiêu gia đình và chuyển hóa những khó 
khăn và khổ đau trong lòng người.  Nghĩ tới sư 
chị, tôi cảm thấy hạnh phúc, thương yêu và quí 
kính.  Đồng thời cũng giúp tôi nuôi dưỡng thêm 
năng lượng tu tập để làm được như sư chị theo 
khả năng của mình.  Ta cùng vui với những 
niềm vui của người khác, và ta cùng cười với 
những nụ cười của họ.  Thực tập như thế ta sẽ 
tưới tẩm và nuôi lớn hạt giống hạnh phúc và vui 
tươi trong ta.  Ta muốn gần gũi và ngồi chơi với 
những người hạnh phúc bởi vì ta cảm thấy hạnh 
phúc và vui lây.  Ta tán dương và khích lệ 
những người ấy cho tâm ta cởi mở để không bị 
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chi phối bởi những tâm niệm ganh tỵ và tranh 
đua.  

Xả là tình thương không theo phe phái.  
Ta thực tập tiếp xúc thân thương với mọi người 
chứ không phải chỉ thân thiết và niềm nở với 
một vài người trong khi đó ta tránh né và lạnh 
lùng với những người khác.  Ðối với bản thân ta 
cũng vậy, ta thực tập để chấp nhận tất cả những 
gì trong con người toàn vẹn của ta.  Ta không 
tạo ra tranh chấp và mâu thuẫn trong ta.  Có lúc 
ta vui nhưng cũng có lúc ta buồn.  Nỗi buồn từ 
đâu ùn ùn kéo tới do đó ta thực tập hơi thở ý 
thức để tiếp đón nỗi buồn ấy một cách thân thiện 
và dễ thương.  Ta không xua đuổi nỗi buồn mà 
cũng không chìm đắm vào nó để tạo ra năng 
lượng nặng nề cho người chung quanh.  Xả là 
không kỳ thị, không phê phán, không chia rẽ.  
Ta thường đối xử dễ thương và từ ái với những 
người mới gặp, trong khi đó ta ôm một khối khổ 
đau, giận hờn và nội kết với những người đã 
sống chung với ta.  Ta dễ giận hờn, trách móc và 
lên án người đang sống với ta.  Ta chỉ để ý tới 
những lỗi lầm, vụng về của họ và thường ưa bắt 
bẻ, lý luận để buộc tội người khác.  Ta nói xa 
nói gần, nói bóng nói gió để tạo ra một khối nội 
kết và thành kiến trong tâm.  Cuối cùng ta chịu 
không nổi và cố tình xa lánh những người đang 
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sống chung với ta.  Trong khi đó ta ân cần và 
niềm nở với những người mới quen.  Tình 
thương này không phải là tình thương theo tinh 
thần xả mà chỉ là thứ tình cảm xã giao.  Xả là 
tình thương sâu sắc khi ta đã đi ngang qua 
những khó khăn và hờn tủi.  Ta đã chuyển hóa 
những khối nội kết và thành kiến đối với những 
người đã từng sống với ta.  Những nội kết và 
thành kiến kia có thể đã có sẵn từ bên trong, và 
những người chung quanh chỉ là ảo ảnh do ta 
tạo nên mà thôi.  Ðập tan những bức thành kiên 
cố ấy ta mới thật sự biết thương yêu.  Ta thương 
người ấy chứ không đặt điều kiện gì với người 
ấy.  Dù người ấy dễ thương hay không dễ 
thương thì tình thương của ta vẫn còn nguyên 
vẹn và trong sáng. 

Như vậy muốn thương, muốn hiểu và 
muốn tạo ra sự hòa điệu với những người chung 
quanh, ta phải hiểu được những hiện tượng tâm 
lý trong ta và từ đó làm căn bản để xây dựng 
tình thương chân thật.  Thiếu căn bản đó, ta 
không thể làm ra được tình thương chân thật.  
Bản ngã vẫn ngàn đời là bản ngã, tự ái vẫn ngàn 
đời là tự ái và tình thương của ta là một thứ tình 
cảm ích kỷ, vướng mắc và độc tài mà thôi.  Cho 
nên ta nguyện tu tập để nhận diện những chất 
liệu tiêu cực trong tình yêu để chuyển hóa và 
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làm cho tình yêu càng ngày càng nhẹ nhàng, 
ngọt ngào và thanh thản hơn.  
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Năng Lượng Ði Vào Nhau  
 
Tu viện Lộc Uyển có núi rừng hùng vĩ 

bao quanh như một chiếc nôi êm ấm.  Những 
dãy núi chung quanh có hình dáng giống như 
hai con rồng khổng lồ đang bay lượn và ôm lấy 
nhau.  Phía trước có một ngọn núi làm bình 
phong ngăn cách sự náo nhiệt, ồn ào của đô thị, 
giữ cho không khí của tu viện luôn luôn được 
thanh tịnh.  Ðất đai ở đây tuy cằn cỗi và khô 
khan nhưng cỏ cây hoa lá đều có hương thơm 
nồng nàn.  Mùa xuân về trong tháng ba, hàng 
ngàn hàng vạn loài hoa nhỏ bé đua nhau nở rộ.  
Hoa thơm mà lá cũng thơm.  Hôm qua trong lúc 
đi thiền hành với Thầy và đại chúng, tôi đặt bàn 
tay vào một bụi cây 'sage' khoảng chừng nửa 
phút rồi đưa bàn tay lên ngửi, hương sage thơm 
nồng nàn và dễ chịu.  Cây sage là một loại cây 
thuốc có khả năng giúp cho công việc tiêu hóa; 
người ta dùng lá để làm nước uống như nước 
trà.  Tôi thường có thói quen ngắt một ngọn lá 
để ngửi nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy tội 
nghiệp cho cây sage.  Ngắt một chiếc lá có thể 
làm cho cây đau đớn.  Tuy rằng tôi không phải 
là loài cây cỏ nhưng linh cảm báo cho tôi biết 
rằng cỏ cây cũng có cảm xúc và sự sống như 
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con người.  Tôi lại thử đặt bàn tay một lần nữa 
vào một bụi cây sage khác rồi lại ngửi đuợc 
hương thơm nồng nàn dễ chịu ấy.  Hình như tất 
cả cây cỏ đều có hương sắc và không ngừng lan 
tỏa để cống hiến cho cuộc đời.  Nhưng không 
phải loài thảo mộc mới có hương sắc mà tất cả 
mọi loài khác đều tỏa hương sắc dưới hình thức 
năng lượng, mùi hương, màu sắc, tiếng kêu, 
tiếng hót, tiếng ca...  

Con người cũng có hương sắc như mọi 
loài cỏ cây hoa lá.  Khi vui, ta tỏa ra năng lượng 
tươi vui, mát mẻ và hạnh phúc từ đôi mắt, nụ 
cười...  Năng lượng ấy đi vào mọi nẻo, thấm vào 
tất cả mọi hiện tượng trong sự sống.  Qua cái 
nhìn thân thiện, lời nói thương yêu, nụ cười an 
lạc, ta đều gửi đi năng lượng hạnh phúc và lành 
mạnh.  Qua sự căng thẳng, bất an và hận thù, ta 
gửi đi năng lượng đau khổ nặng nề.  Bởi vậy, sự 
sống của ta và muôn loài liên hệ mật thiết với 
nhau bằng năng lượng của hương sắc.  Vật lý 
học nguyên tử diễn tả sự trao đổi và tiếp xúc này 
bằng năng lượng nguyên tử (nuclear energy).  
Cảm thọ, suy tư, tâm hành, thân thể đều là năng 
lượng nguyên tử, và chúng ảnh hưởng với nhau 
bằng con đường điện âm, điện dương.  Một điện 
tử (electron) ảnh hưởng và kết hợp với những 
trung hòa tử khác (neutron) như một màng nhện.  
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Khoa học chứng minh rằng có những điện tử 
ảnh hưởng và bị ảnh hưởng với những trung hòa 
tử xa hàng chục ngàn dặm.  Hóa học gọi sự liên 
hệ này bằng tính chất kết cấu hóa học (chemical 
bonding).  Hai chất hóa học được kết hợp lại sẽ 
tạo ra một sự kết cấu (bonding) hay phản ứng 
(reaction) để tạo ra những loại hóa học khác.  
Như hai nguyên tử khinh khí (hydrogen) kết hợp 
với một nguyên tử dưỡng khí (oxygen) với đầy 
đủ điều kiện sẽ tạo ra được hơi nước.  

Cũng như thế, sự sống đang đi vào nhau 
để tạo ra những nguồn năng lượng ảnh hưởng 
tới sự sinh thành hoại diệt của các hiện tượng.  
Hương sắc của cây cỏ đi vào cây cỏ, con người 
và thiên nhiên.  Con người cũng đang gửi những 
nguồn năng lượng vào những người khác, loài 
khác và thiên nhiên.  Không có một hiện tượng 
nào có thể tồn tại và hiện hữu một cách riêng 
biệt.  Niềm vui trong ta đang tỏa ra và đi vào 
mọi người, mọi loài. Niềm đau trong ta cũng 
đang tỏa ra và đi vào mọi người, mọi loài.  Niềm 
thương của con người và thiên nhiên cũng đi 
vào ta và chung quanh.  Niềm đau của con 
người và thiên nhiên cũng đang đi vào ta và 
chung quanh. 
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Trước đây tôi thường nghĩ rằng tôi phải 
giải quyết những vấn đề nội tâm một mình và 
không ai có thể giúp được.  Tôi phải đi ngang 
qua những khổ đau một mình bởi vì khi đi vào 
thế giới của nội tâm và khổ đau không ai có thể 
đi với tôi.  Bây giờ tôi đã thay đổi nhận thức ấy 
rồi, nó vốn bắt nguồn từ vô minh và tự ái.  Mỗi 
lần cơn giận xuất hiện thì nó biểu lộ rõ ràng 
bằng năng lượng trên nét mặt, lời nói, suy tư, và 
năng lượng không dễ chịu ấy tìm cách để đi ra.  
Có lúc năng lượng giận hờn đi ra một cách êm 
đẹp nhưng cũng có khi nó đi ra không nhẹ 
nhàng tạo ra rất nhiều đổ vỡ, thương tích trong 
ta và những người chung quanh.  Như thế ta 
không cần phải giải quyết khổ đau một mình bởi 
vì dù muốn dù không, người khác và thiên nhiên 
đều chia sẻ năng lượng ấy với ta.  Có lúc cơn 
buồn giận phát khởi thật mạnh mẽ đã làm cho 
tôi đắng cả cổ họng.  Tôi ngồi thiền thật lâu để 
nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa nó mà chẳng 
giải quyết được gì bởi vì tôi đã tách rời sự sống 
của mình ra khỏi những nguồn năng lượng lành 
mạnh khác của sự sống.  Những lúc như thế, tôi 
thường mở cửa để đi thiền ngoài trời, và lạ thay 
cơn buồn bực ấy thay đổi một cách mau chóng, 
dễ dàng.  Vì thế tôi tin rằng thiên nhiên, đất trời, 
cỏ cây và không khí có năng lượng trị liệu gì đó 
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giúp chuyển hóa khó khăn trong tôi.  Ði ra ngoài 
được, năng lượng khổ đau của ta được lan tỏa 
cho trời, đất, thiên nhiên ôm ấp, chuyển hoá và 
năng lượng an lành, mát mẻ của trời, đất, thiên 
nhiên lại đi vào tâm thức để làm mới lại sự sống 
của ta.  Từ kinh nghiệm ấy, sau này tôi không 
dại gì nhốt mình lại trong ngục tù của tâm thức 
để chết chìm trong những cảm thọ khổ đau và 
bất an.  Tôi mở cửa để đi ra ngoài chơi.  Nhiều 
khi chỉ đi chơi thôi cũng đủ thay đổi tình trạng 
và năng lượng của thân tâm.  

Hơn thế nữa những người chung quanh 
đang nâng đỡ và chia sẻ sự sống với ta, tại sao ta 
lại dại dột để biệt lập ta ra ngoài sự có mặt của 
họ?  Thầy, tăng thân, cha mẹ và anh chị em 
đang nâng đỡ cho ta.  Gần đây, tôi thường ngồi 
chơi, uống trà và tâm sự với anh em.  Tôi cảm 
thấy khỏe nhẹ trong tâm hồn bởi vì năng lượng 
sợ hãi, nghi ngờ và cô lập bị tháo tung mỗi khi 
tôi có thể mở lòng để đến với người khác.  Một 
y chỉ đệ của tôi chia sẻ rằng: ''Sư em đã sống 
chung với sáu anh em khác cùng một phòng 
trong suốt ba tháng an cư mà sư em chưa có cơ 
hội ngồi uống trà với các anh em.  Sư em 
thường cảm thấy bực mình với ba sư em không 
chịu thực tập im lặng hùng tráng mà cứ cười 
nói, phá phách thật ồn ào.  Mỗi khi sư em muốn 
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chia sẻ khó khăn thì các anh em không muốn 
nghe.  Sau khi quán chiếu, sư em thấy rằng sở dĩ 
mấy anh em kia hành xử như vậy là do chánh 
niệm của họ còn yếu nên sư em chuyển hóa 
được cơn bực bội ấy.''  Ở ba tháng với nhau mà 
chưa uống trà và ngồi chơi với nhau lần nào quả 
thật là một điều thiếu sót lớn, chứng tỏ sự liên 
hệ anh em có khó khăn gì đó mà chưa hòa giải 
được.  Có thể sư em có những khó khăn nên các 
anh em khác không cảm thấy hạnh phúc để ngồi 
chơi với em.  Tôi chia sẻ với y chỉ đệ là sư em 
nên ngồi chơi với các anh em, pha trà mời họ 
uống, đùa giỡn chuyện trò cho vui.  Mở lòng ra 
để vui chơi, nói chuyện và hỏi han với nhau thì 
mới tạo ra được không khí thoải mái, từ đó ta 
mới có thể chia sẻ được nỗi khó khăn chứ chưa 
có liên hệ anh em mà đã muốn tâm sự thì người 
ta sẽ ngán nghe lắm.  

Hôm nay lúc rửa bát, một số các sư em 
vừa ăn vừa nói chuyện trong khi đó mọi người 
đang thực tập ăn sáng trong im lặng.  Tâm tôi 
khởi lên một ý nghĩ là ta nên nhắc nhở các em 
đừng nói chuyện trong lúc ăn sáng nhưng một ý 
khác lại khởi lên rằng ta nên tránh, cứ nhắc nhở 
hoài như thế các sư em sẽ không ưa mình.  Nghĩ 
như thế nhưng hai bàn chân vẫn đi đến với các 
sư em, thay vì nhắc nhở tôi lại vuốt trên trán 
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một sư em, xoa bóp sau lưng một sư em khác và 
thầm thì vui vẻ với các sư em.  Tôi đã không 
làm theo ý muốn 'nhắc nhở' mà cũng không 
tránh né các sư em.  Trong khi nói chuyện, tôi 
cảm thấy vui và các sư em cũng vui lây cho nên 
nhận thức của ta là đầu dây mối nhợ để tạo ra 
những cảm thọ vui buồn, thương ghét trong ta.  
Ta có quyền có những nhận thức đối với người 
khác nhưng nên nhận diện để hiểu được bản 
chất của nó, và từ đó ta có thể thay đổi tri giác 
ấy thành những cái thấy sâu sắc, sáng sủa và nhẹ 
nhàng.  Ta cũng thực tập như thế với những cảm 
thọ, phản ứng, suy tư để đừng bị nô lệ vào 
những năng lượng tiêu cực đồng thời tạo ra năng 
lượng tích cực cho ta và cho mọi người.  Năng 
lượng lành mạnh sẽ làm cho ta và mọi người 
hạnh phúc.  Năng lượng trách móc và hờn dỗi sẽ 
thiêu đốt ta và những người chung quanh.  Tất 
cả đều là năng lượng.  Năng lượng đi vào nhau 
gọi là tương nhập.  Năng lượng này là năng 
lượng kia gọi là tương tức.  

Mới đầu được Thầy dạy rằng: ‘‘sự sống 
đang truyền cho ta tình thương.''  Tôi chỉ hiểu 
một cách mơ hồ nhưng bây giờ, ngửi được 
hương thơm của cây sage trong bàn tay, tôi mới 
hiểu được lời dạy ấy của Thầy.  Tôi có thể cảm 
nhận được sự thật tương tức tương nhập trong 
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lúc ăn một bát cơm, uống một ly nước, thở một 
hơi thở, nhìn một người thương...  Cũng như khi 
nghe Thầy giảng về giáo lý vô ngã, tôi cảm thấy 
hứng thú, tâm đắc và thấm thía vô cùng nhưng 
thật tình mà nói, tôi vẫn hành xử theo tập khí và 
thói quen của bản ngã.  Tuy vậy càng quán 
chiếu, càng đi sâu vào đời sống, càng đối diện 
với những khổ đau, tôi có thể hiểu được giáo lý 
vô ngã chính xác mà không còn cảm thấy mơ hồ 
như trước nữa.  Giáo lý ban đầu là giáo lý ảnh 
tượng, sau khi tu luyện một thời gian, đã trãi qua 
những thử thách và khổ đau thật sự thì giáo lý sẽ 
trở thành bản chất của sự sống. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Bản Chất Thương Yêu             99 

 

 

Tìm Người Tri Kỷ 
 

Thầy tôi thường nói với tôi: ''Thầy đi 
guốc trong bụng của con.''  Lúc ấy tôi không 
phản ứng trở lại bởi vì làm như vậy là không dễ 
thương với Thầy tôi.  Bên cạnh ấy, con cũng sợ 
Thầy tôi không thương tôi nữa nên tôi giữ im 
lặng nhưng trong lòng vẫn chưa chấp nhận lời 
nói ấy.  Tôi nghĩ rằng làm sao Thầy tôi có thể 
hiểu tôi hết được?  Chính tôi vẫn có cảm giác 
chưa hiểu được tôi thì làm sao người khác có thể 
hiểu được.  Ðó là sự phản ứng một cách dại dột 
và non nớt.  Những năm đầu tôi chưa thật sự 
hiểu được tôi bởi vì sự tu tập của tôi chưa sâu, 
tâm ý của tôi còn rong ruổi, tập khí của tôi còn 
mạnh cho nên tôi thường trôi dạt trong tâm tư và 
cảm giác.  Đã không hiểu được chính mình nên 
tôi cũng không hiểu được những lời nói sâu sắc 
của Thầy tôi.  

Trong một bài pháp thoại, Thầy dạy rằng: 
''Nếu trong đời, có một người hiểu được ta thì ta 
mới thật sự có hạnh phúc, mới cảm thấy mãn 
nguyện.''  Thầy ơi! Lúc ấy, con cảm thấy sung 
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sướng vô cùng bởi vì con tin rằng con đã có 
người tri kỷ.  Trên đời này người hiểu con nhất 
chính là Thầy.  Với cái nhìn sâu thẳm và từng 
trải trong đời sống nội tâm, Thầy hiểu được 
đường đi nẻo về của tâm ý, do đó Thầy cũng 
hiểu được tâm lý của học trò.  Là một vị thiền sư 
lỗi lạc và là một nhà tâm lý tài ba như Thầy có 
thể hiểu thấu được căn cơ của từng người.  

Tuy nhiên con vẫn cảm thấy có một 
khoảng cách giữa Thầy và các đệ tử bởi vì Thầy 
vẫn là Thầy với nhiều đức độ và sức mạnh tâm 
linh.  Có những sư em có thể gần gũi để tâm sự 
với Thầy một cách tự nhiên và thoải mái nhưng 
một số đông chúng con vẫn còn cảm thấy có 
chút e ngại đối với Thầy.  Lòng từ bi, tính dễ dãi 
và chịu chơi của Thầy biểu lộ thường xuyên 
trong đời sống hằng ngày nhưng không biết tại 
sao nhiều người vẫn cảm thấy lo sợ, hồi hộp mỗi 
khi có Thầy xuất hiện, trong đó có con.  Tuy 
chưa có cơ hội để chia sẻ hết tâm tư của con cho 
Thầy nghe nhưng con vẫn tin chắc là Thầy đã 
hiểu con nhiều.  Ðiều này con cảm thấy rất hạnh 
phúc.  Thầy là tri kỷ của con và cũng chính là 
con.  Ðời sống tâm linh của con phát xuất từ 
Thầy, và sự sống của con là sự sống của Thầy.  
Tình Thầy trò thật là tha thiết và thiêng liêng, 
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biết vậy con sẽ không đi quá xa để đừng đánh 
mất đi sự tôn kính và ngưỡng mộ Thầy.  

Sự thật, nếu chưa hiểu được ta thì không 
thể nào tìm ra được một tri kỷ bởi vì tri kỷ là 
hiểu được chính mình.  Chạy ra ngoài để tìm 
một người hiểu mình là một sự mơ tưởng hão 
huyền.  Vậy mà biết bao nhiêu người xưa nay cứ 
mãi đi tìm.  Người ta không có con đường tu tập 
để trở về bản thân, chưa có cơ hội nhìn sâu vào 
thực tại mầu nhiệm của tự thân cho nên suốt đời 
họ cứ mang mặc cảm cô đơn, thiếu thốn và lạc 
loài.  Con người sống theo những thói quen, nhu 
yếu và cảm xúc cạn cợt chi phối bởi nhận thức 
chủ quan nên đã tạo ra những mâu thuẫn và xa 
cách với chính mình.  

Phương pháp chánh niệm là đưa tâm trở 
về với thân để có mặt thật sự trong giây phút 
hiện tại và tìm lại chính ta.  Càng đi sâu vào cảm 
thọ, suy tư, nhận thức và tình cảm ta càng hiểu 
ta hơn.  Sự trở về này là một công phu trường 
kỳ, là một nghệ thuật sống.  Tâm ta đã quen thói 
rong ruổi, phóng dật và suy tư, thường bay bổng 
trong không gian, chìm đắm trong quá khứ hoặc 
tương lai mà không biết là ta đã đánh mất ta tự 
bao giờ.  Trong lúc đi đứng nằm ngồi, tâm ý cứ 
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lặng lẽ ra đi lúc nào ta cũng không hay biết.  
Ngồi thiền, ăn cơm, tụng kinh... cũng thế.  

Tình trạng này kéo dài suốt sáu năm sống 
trong tu viện, tôi cảm thấy bực mình với chính 
tôi.  Tập khí suy nghĩ, lo lắng và rong ruổi trong 
tôi cứ đưa tôi ra ngoài hơi thở ý thức và bước 
chân hiện tại, cộng thêm những lực lượng phiền 
não trong nội tâm cứ trào lên từng đợt làm tôi 
cảm thấy mệt mỏi.  Tôi tưởng rằng tôi tu không 
đúng đường.  Những mặc cảm thất vọng, mâu 
thuẫn, trách móc bản thân và những người 
chung quanh đã làm mất nhiều năng lượng, tạo 
thêm nhiều phiền não trong tôi.  Bản ngã của tôi 
lớn ghê gớm quá.  Sự phản ứng máy móc và tâm 
phán xét như ông quan tòa thường hay chi phối 
nhận thức, cách nghe, cách nói vậy mà tôi lại 
đồng lõa với nó.  Tính lăng xăng là chướng ngại 
lớn cho sự thực tập an trú trong hiện pháp để trở 
về với chính mình.  Ðến cuối năm thứ bảy, sức 
khỏe của tôi suy nhược trầm trọng nên tôi về 
Mỹ trị bệnh.  Ðó là cơ hội cho tôi nhìn lại mình.  
Thời gian ấy tôi đuợc ở với mẹ trong một ngôi 
chùa Tịnh Ðộ.  Nhờ uống thuốc, nhờ tình mẹ, 
nhờ công phu thực tập bước chân và hơi thở, 
những khổ đau trong tâm vơi đi thật nhiều.  Tôi 
theo công khóa tu tập của chùa một cách thành 
khẩn, và tôi cũng thực tập lạy Bụt trong kinh 
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vạn Phật.  Tôi tin rằng chư Bụt có mặt trong 
mười phương sẽ gia hộ cho tôi trong thời gian 
này.  Tôi thấy được nguồn gốc chính của khổ 
đau là tính tự ái và những hạt giống phiền não 
trong tâm.  Tôi nhận ra được những tập khí suy 
tư, phán xét, phản ứng và đồng thời tôi nhận ra 
rõ ràng ánh sáng chánh niệm.  Trước đây tôi vẫn 
lầm giữa cái biết của ánh sáng chánh niệm với 
cái biết của những mặt khác của tâm ý.  Suy 
nghĩ cũng có khả năng biết rất khôn ngoan.  
Phân tích, so đo, tính toán... đều có khả năng 
biết nhưng chúng đều là những cái biết lanh lợi 
dựa trên tập khí, kiến chấp và phân biệt mà 
không phải là cái biết trong sáng của chánh 
niệm.  Nhờ thế bao nhiêu hờn dỗi, trách móc, 
phán xét trong tôi bị sụp đổ, và gánh nặng khổ 
đau trên vai được trút xuống.  

Con biết ơn Thầy và tăng thân đã kiên 
nhẫn dạy dỗ và giúp cho con nhận ra được đâu 
là nguồn gốc khổ đau.  Những lời dạy mạnh mẽ 
của Thầy và sự soi sáng dễ thương của anh em 
chỉ đúng bệnh thật của con.  Con cảm nhận công 
ơn sâu xa của Thầy và tăng thân.  

Khổ đau càng vơi thì ánh sáng càng sáng 
nên sức khỏe của tôi hồi phục mau chóng.  Chỉ 
trong vòng sáu tháng, tôi trở về lại với Thầy và 
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tăng thân.  Tôi bây giờ là một con nguời mới, 
không đòi hỏi gì cả nơi Thầy và tăng thân, chỉ 
cần được tu tập là đủ lắm rồi.  Tôi cảm thấy 
mình là con số không, không cần phải là người 
quan trọng và thường so sánh mình với phân 
xanh ở cạnh vườn rau.  Tôi đã tìm lại mình, nếm 
lại được pháp lạc và không còn lên xuống, buồn 
giận như trước nữa.  Con người tri kỷ ấy chính 
là Thầy, là bản lai diện mục, là ánh sáng chánh 
niệm, là con người chân thật, là Bụt tự thân.  
Nhận ra được con người tri kỷ, ta sẽ không còn 
bơ vơ và lạc loài nữa.  
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Sức Mạnh Của Tình Thương 
 
Sư chú Pháp Minh là người Do Thái, rất 

thông minh và sâu sắc.  Hình như bao nhiêu tinh 
hoa của giống nòi đều được kết tụ lại nơi con 
người của sư chú.  Sư chú có đôi mắt sáng và 
vòm trán cao, toát ra sự thông minh ấy.  Sư chú 
đến Làng Mai là nhờ tiếp xúc với Sư Ông và 
tăng đoàn trong chuyến đi giảng dạy tại Do Thái 
vào mùa xuân năm 1997.  

Người Do Thái đã đi ngang qua nhiều khổ 
đau và cay đắng.  Suốt gần ba ngàn năm dân Do 
Thái không có một quê hương để về.  Mọi người 
di cư rải rác khắp nơi trong năm châu.  Giai 
đoạn thương đau và khốn khổ nhất của giống 
dân này là thời kỳ đệ nhị thế chiến.  Người Ðức 
do nhóm Nazi chủ trương rằng: giống dân 
'German' là giống dân thuần túy, có di thể 
nguyên chất với màu tóc vàng và đôi mắt xanh, 
mới là giống dân thông minh và đáng sống sót 
trong nhân loại.  Tại sao thế giới lại cho rằng 
người Do Thái, một giống dân không có quê 
hương là giống dân thông minh nhất, tạo ra 
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nhiều nhà khoa học, bác học, đặc biệt là có tài 
kinh doanh và làm giàu nhất thế giới.  Người 
Nazi lãnh đạo bởi Hitler ghét cay đắng người 
Do Thái.  Họ đã tìm mọi cách để tiêu diệt giống 
dân này.  Hễ ai mang chữ ''Jew'' trong bất cứ 
giấy tờ hành chánh nào đều bị bắt bớ, tù tội và 
thủ tiêu.  Có khi người Nazi đã giết đến hàng 
chục ngàn người Do Thái ở khắp các nước Âu 
Châu.  Thật là một hiện tượng kinh hoàng cho 
cả thế giới.  Cũng vì lang thang đó đây không có 
quê hương để trở về, họ cố gắng giữ gìn nếp 
sống, tiếng nói, văn hóa và tôn giáo của họ một 
cách kỹ lưỡng đến mức độ cực đoan.  Suốt ba 
ngàn năm qua mà tối thứ sáu nào, họ đều giữ lễ 
sabbath, là ngày lễ chúa nhựt.  Ngày ấy không ai 
được nấu ăn, mở cửa, mở tủ...  Mọi người đều 
giữ gìn sự bình an để hướng về Chúa Trời.  Họ 
chúc nhau bằng danh từ 'Salom', nghĩa là an 
lành.  

Sau đệ nhị thế chiến, Liên hiệp quốc đã 
cắt miếng đất ở vùng sa mạc Sinai và biển 
Mediterranean cho họ làm quê hương, trong khi 
đó có một số người hồi giáo đã ở đó hơn cả 
ngàn năm.  Theo thánh kinh cựu ước, người Do 
Thái cũng đã một thời làm nô lệ cho người Ai 
Cập.  Những ông vua Ai Cập đã từng đàn áp họ 
một cách dã man.  Người ta thiết chế đạo luật là 
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đứa con trai đầu lòng của dân nô lệ phải bị giết, 
vì thế một cậu bé Do Thái được hoàng hậu cứu 
sống và sau này trở thành con nuôi của vua Ram 
III.  Cậu ấy tên là Mose, là vị thánh cứu dân Do 
Thái ra khỏi bàn tay đô hộ của người Ai Cập.  
Ông được ân khải bởi đức Chúa Trời nên ông có 
nhiều phép lạ.  Ông đã đưa giống dân này vuợt 
sa mạc Sinai đến đất Israel và dựng lên thành 
phố Jerusalem, thánh địa của người Do Thái.  
Sau này nhiều giống dân Hồi Giáo cũng đến đây 
sinh sống trong suốt cả ngàn năm nên có sự mâu 
thuẫn đang xảy ra giữa người Do Thái và 
Palestinian.  Với sự yểm trợ của Mỹ và sự phát 
triển mạnh mẽ, người Do Thái đã nắm được 
quyền lực trên mảnh đất Israel.  Ðã bị đàn áp 
cho nên bây giờ họ đối xử với người Palestinian 
giống như những người khác đã từng đối xử với 
họ trong quá khứ.  

Sư chú đã sinh ra và lớn lên trong chiếc 
nôi khổ đau và áp bức ấy.  Nỗi thống khổ của sư 
chú là nỗi khổ của người dân Do Thái kéo dài 
trên ba ngàn năm.  Tuy đã xuất gia, sư chú vẫn 
thường đau khổ, không cắm rễ được vào tăng 
thân, không cảm thấy thoải mái với đạo Bụt, 
giáo pháp và lời giảng dạy của bổn sư.  Sư chú 
thường ưa tu một mình theo phương pháp của sư 
chú tự học được và chắc chắn không hoàn toàn 
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do bổn sư trao truyền.  Sư chú ghét tất cả những 
tổ chức sinh hoạt của tu viện và vì thế sư chú 
thường thui thủi một mình.  Tâm lý và cách 
sống của sư chú, tăng thân đã thấy rõ và rất 
thông cảm.  Với một niềm hy vọng một ngày 
nào đó sư chú có thể chuyển hóa được nỗi cô 
đơn, lạc loài và sợ hãi để cắm rễ vào tăng thân 
mà tìm ra được con người chân thật của mình, 
vượt lên mọi sự chướng ngại và kỳ thị giống 
nòi.  

Sư chú cảm thấy đau khổ và giận hờn, 
nhất là vào những mùa Giáng sinh, tết Tây và tết 
Việt.  Có thể Giáng Sinh là biểu tượng cho đạo 
Thiên chúa.  Tết Tây và Việt cũng là những biểu 
tượng cho một văn hóa xa lạ.  Trong khi mọi 
người đang sung sướng, hạnh phúc hướng về 
những buổi lễ văn hóa với đầy ý nghĩa tâm linh 
thì sư chú không hạnh phúc.  Năm 2001 sư chú 
được tăng thân gửi qua ở tu viện Rừng Phong.  
Tuy đã tu được mấy năm nh ưng nỗi khổ đau 
của sư chú hình như vẫn còn nặng lắm.  Sư chú 
chia sẻ rằng: ''nhiều khi sư chú nổi giận với anh 
em mà không hiểu vì sao?  Cơn thù hận cứ trào 
lên mà chẳng biết nguyên nhân của nó.''  Ðó là 
những khối thù hận trong quá khứ như trái núi 
lửa đang bốc cháy.  Người hiện tại không phải là 
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đối tượng đã tạo ra khổ đau nhưng sư chú vẫn 
giận hờn một cách hung dữ.  Sư chú biết thế. 

Trong suốt thời gian lễ lượt sư chú không 
tham dự bất cứ sinh hoạt nào của tăng thân, cứ 
nằm dài hoặc đi dạo một mình với một khối cảm 
xúc nặng nề.  Một hôm vào ngày mồng hai tết 
Việt, lúc anh chị em đang ăn cơm trưa, sư chú 
ngồi chồm hổm, cúi đầu xuống, hai tay ôm lấy 
hai đầu gối để ôm ấp niềm đau khổ.  Nhìn sư 
chú ai cũng cảm thấy thương tâm.  Thấy thế, tôi 
đến ôm sau lưng sư chú với tâm niệm đầy xót 
thương.  Trong trạng thái giận hờn, sư chú bung 
người lên một cách hung dữ cho nên tôi bị ngã 
lăn ra.  Sư chú đánh một đấm vào má bên trái 
tôi.  Trong lúc té ngã, tôi chắp tay theo tư thế 
hoa sen và cứ để cho sư chú đánh.  May quá sau 
một cú đấm, các thầy khác tới ôm sư chú lại.  Sư 
chú nằm dài ra rất yên tĩnh.  Sau cú đấm ấy bao 
nhiêu sân hận đều được tuôn ra hết.  Trong khi 
đó gò má tôi sưng lên nhưng có một điều lạ kỳ 
là tâm tôi rất yên.  Tôi không có một chút cảm 
giác giận hờn hay trách móc gì cả.  Có lẽ do sự 
thực tập chánh niệm và năng lượng xót thương 
đã bảo hộ cho tôi.  Chứ trước kia, tôi có thể 
đánh trả hoặc phản ứng bạo động trở lại.  Tôi 
nằm yên để đắp nước đá trên má.  Cảm thọ đau 
nhức trong cơ thể không đủ sức để tạo ra sự giận 
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hờn và bực tức trong tôi.  Tôi chỉ cảm thấy có 
một năng lượng gì đang chạy trong cơ thể.  Có 
thể năng lượng ấy do cú đấm hoặc do năng 
lượng thù hận của sư chú đi vào thân thể của tôi.  
Tôi chỉ nằm ở đó để nhận diện những rung động 
trong thân thể.  Tôi thấy rằng niềm đau nhức 
này chỉ tồn tại trong một vài ngày, trong khi đó 
nỗi đau khổ do hận thù trong sư chú đã có mặt 
từ lâu.  Sư chú mới thật là người đau khổ.  Tối 
hôm ấy, sư chú vào phòng tôi để xin lỗi.  Sư chú 
nói suốt hai tuần qua, cơn sân hận phát hiện rất 
mạnh trong sư chú.  Thường thường sư chú đi 
dạo ở ngoài để ôm ấp nó nhưng hôm nay không 
biết vì sao sư chú không thể đi ra ngoài.  Tôi trả 
lời rằng sư em không có lỗi.  Niềm đau nhức 
của sư anh sẽ lành rất nhanh.  Hy vọng cú đấm 
ấy sẽ lấy đi bớt năng lượng thù hận trong sư em.  
Nỗi đau khổ của sư em mới thật là khổ.  Sư em 
hãy cố gắng để nhìn cho rõ nguyên nhân để 
chuyển hoá năng lượng sân hận và bạo động ấy 
đi nhé.  Nhờ thấy nguồn gốc của hận thù ta mới 
chuyển hóa được năng lượng bạo động trong ta, 
và ta sẽ sống nhẹ nhàng, vui vẻ với người chung 
quanh.  

Hai anh em nói chuyện lại với nhau tối 
hôm ấy giống như không có chuyện gì đã từng 
xảy ra.  Ðó là một phép lạ của sự tu tập chánh 
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niệm và thương yêu đưa tới.  Anh em bảo hộ 
cho nhau nhờ tình thương, nhất là thấy được gốc 
rễ khổ đau của người kia nên ta chấp nhận được 
sự bạo hành mà không thù hận.  Ở ngoài đời, 
trong trường hợp bạo động như thế có thể xảy ra 
chuyện lớn.  Tôi có thể đánh trở lại và cả hai có 
thể đổ máu, tù tội hay chết chóc.  Ðó là một sự 
hòa giải bất bạo động nhờ giọt nước từ bi của 
Bụt nuôi dưỡng trong suốt mười mấy năm qua.  
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại chắp tay lại 
trong khi bị ngã và bị đánh.  Nếu sư chú nện 
thêm vài đấm nữa, tôi biết chắc rằng tôi sẽ 
không phản ứng bằng bạo động trở lại.  Ðó là 
một sự thật mà chính tôi cũng rất ngạc nhiên. 

Chỉ có lòng từ mới hóa giải đuợc hận thù, 
mới bảo hộ cho ta trong những lúc bị bạo hành.  
Trước đây đọc những câu chuyện về bồ tát chịu 
những cực hình, hành hạ hay cắt thịt xương để 
bố thí mà ngài không cảm thấy đau đớn thì tôi 
không thể tin được.  Một con người làm sao có 
thể làm được như thế?  Nhưng qua kinh nghiệm 
ở trên tôi hiểu được hiệu lực và sức mạnh của 
tình thương.  Chỉ có tình thương và sự hiểu biết 
mới có thể làm ra được những phép lạ như thế.  
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Tình Thương Huynh Ðệ 
 
Tình thương huynh đệ là sức mạnh tâm 

linh.  Nhờ nuôi dưỡng bằng tình thương của anh 
em, ta mới không cảm thấy thiếu thốn tình cảm.  
Anh em thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau, 
xây dựng cho nhau là một cơ hội rất lớn có thể 
giúp cho ta đi rất xa trên con đường tìm hiểu về 
nguồn gốc của chính mình.    

Tình thương huynh đệ không phải là tình 
thương dựa trên ngã ái.  Không phải người ấy 
hợp tính ta thì ta thương, không phải người ấy 
tán dương và ngưỡng mộ ta mà ta mến, cũng 
không phải người đó soi sáng và chỉ dạy cho ta 
mà ta ghét.  Chỉ có người thương ta thật sự mới 
can đảm soi sáng và chỉ bày những lỗi lầm và 
vụng về của ta.  Bởi vì nói ra như vậy đã không 
lợi ích gì cho người ấy mà nhiều khi còn bị ta 
oán hờn, trách móc và lên án trở lại.  Cho nên 
tình thương ở đây vượt lên tình cảm thương ghét 
tầm thường.  Tình thương huynh đệ sở dĩ thiêng 
liêng, sâu sắc và đẹp đẽ là ở chỗ đó.  Mọi người 
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nâng đỡ và xây dựng cho nhau trong tinh thần 
thông cảm, vị tha và hiểu biết.  Nếu anh em 
không thương yêu nhau thật sự thì người ta chỉ 
cần xen vào một chút là có thể chia rẽ được 
chúng ta vì đó là tình thương dựa trên bản ngã, 
vốn đã mang sẵn chất liệu đòi hỏi, tranh chấp và 
chia rẽ ở trong tâm mỗi người.  Với mục đích 
muốn phá hoại hoặc làm giảm đi sức mạnh đoàn 
kết, người ta chỉ cần nói ra nói vào một vài câu 
cũng đủ tạo ra sự tranh chấp và chia rẽ trong anh 
em.  Bởi vì thiếu trí tuệ nên tình thương của ta 
mang tính chất cục bộ, phe phái và tự ái.  Ta hãy 
cẩn trọng trong vấn đề liên hệ với những người 
chung quanh.  Hễ còn một chút tranh chấp, hơn 
thua và kỳ thị lẫn nhau thì ngã chấp của ta vẫn 
còn mạnh.  Tình thương là cửa ngõ để quán 
chiếu đường đi nẻo về của tâm ý, nhận diện cho 
rõ tính chấp thủ vào tình cảm, ý niệm và kiến 
thức của ta.  Nó là nguồn gốc của bao nhiêu mâu 
thuẫn và khổ đau.  Không thấy được như thế ta 
sẽ mãi mãi là nạn nhân của u mê và kỳ thị.  

Sau khi ở với nhau một thời gian dài, ta 
bắt đầu hiểu được ta và đồng thời hiểu được tâm 
lý, tính tình và bản chất của anh em.  Hiểu được 
tính tình của người khác ta có thể sống với nhau 
một cách hài hòa và hạnh phúc.  Trong thời gian 
bảy năm tu học, tôi đã từng đi ngang qua nhiều 
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khó khăn do ngu si, vướng mắc và tự ái nên tôi 
đã rút ra được một bài học quý giá về sự liên hệ 
sâu sắc với anh em trong tăng thân, nhất là sư 
huynh của tôi.  Sau này tôi thường ra cốc sư 
huynh tôi để uống trà.  Ðã từ lâu, tôi rất muốn 
thực tập để thương sư huynh nhưng tính tình của 
hai anh em quá khác nhau nên những năm đầu 
gặp nhiều khó khăn.  Ở chung với nhau nhưng 
thật tình anh em chưa thương nhau như ý muốn, 
có thể nói là do tôi chưa hiểu được chính mình, 
vì thế tôi cũng không hiểu sư huynh của mình.  
Tôi chưa biết nắm vững hơi thở ý thức để lắng 
nghe, chưa biết mở lòng ra để ngồi chơi với sư 
huynh.  Lần đầu tiên tôi biết lắng nghe sư huynh 
chia sẻ một cách lắng đọng, sâu sắc là vào năm 
1997.  Năm ấy tôi vừa mới trở lại Làng Mai sau 
sáu tháng ở Mỹ để uống thuốc bắc.  Trong thời 
gian xa Làng, tôi cảm thấy nhớ Thầy, nhớ tăng 
thân, nhớ hàng tùng, nhớ bãi cỏ, nhớ vườn Bụt, 
nhớ rừng sồi, nhớ con đường thiền hành… dễ sợ 
luôn.  Được trở về Làng, quê hương tâm linh 
của tôi, là một niềm vui lớn lao.  Ngồi với sư 
huynh, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản.  
Tôi mở lòng ra để chia sẻ khá nhiều về nỗi lòng.  
Từ từ hai anh em cảm thấy thoải mái, gần gũi và 
thông cảm với nhau, đặc biệt là tôi cảm nhận 
được tình thương của sư huynh mà trước đây tôi 
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nghĩ rằng sư huynh là người khó tính, so đo và 
ganh tỵ với tôi.  Tình cảm ấy nuôi dưỡng tôi rất 
nhiều, và đồng thời tôi cũng tiếp nhận được tình 
thương từ mỗi dĩa cơm, bát canh, ly nước, nụ 
cười, ánh mắt...  Tôi không thấy mình là người 
quan trọng nữa, không còn làm ông quan tòa để 
phán xét anh em.  Tôi cảm nhận tình thương, sự 
nâng đỡ và giá trị tu tập của mọi người rất rõ rệt.  
Tuy thỉnh thoảng tôi vẫn còn đối diện với một 
vài tâm hành khó chịu nhưng chúng chẳng làm 
được gì tôi.  Tôi có thể ôm ấp và chuyển hóa 
những phiền não một cách mau chóng bằng sự 
thực tập mà không còn là nạn nhân của đổ lỗi, 
trách móc và giận hờn.  Những khổ đau phát 
xuất từ bên trong, tôi có thể đối diện trực tiếp 
bằng hơi thở ý thức.  Những khó khăn của 
những người chung quanh, tôi có thể chấp nhận 
mà không bị ảnh hưởng nhiều như trước kia.  
Khổ đau là một sự tiếp nối của ông bà tổ tiên vì 
thế nó có giá trị của nó.  Khổ đau là con đường 
vương đạo để đưa tới hiểu biết và tự do nên tôi 
chẳng còn lo sợ hay tranh đấu với nó như hồi 
mới biết tu.  

Nhờ gần gũi sư huynh, tôi có cơ hội tháo 
gỡ những khó khăn trong tình cảm, nhận thức và 
tu tập.  Sư huynh có nhiều kinh nghiệm tu tập 
sâu sắc, thực tế và đã chia sẻ lại cho tôi.  Lúc ấy 
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tôi muốn tu rục, muốn tìm một tu viện trên núi 
để 'hạ thủ công phu' và không muốn tiếp xúc với 
nhiều người.  Sư huynh bảo rằng: ‘‘Sư em đi 
đâu cũng được nhưng mà nên nhớ rằng sự thực 
tập căn bản vẫn là quan trọng.  Con người không 
phải là chướng ngại, chính nội tâm ta là nguồn 
gốc cho mọi khó khăn.’’  Sư huynh tin tưởng và 
thấu hiểu được ước nguyện của tôi nên đã chia 
sẻ tâm tình về những suy tư, khó khăn và tình 
cảm của sư huynh.  Càng lắng nghe nhau càng 
hiểu nhau.  Tôi biết rằng sư huynh cũng đang 
gặp nhiều khó khăn như chính tôi đã đi qua, 
hình thức khó khăn tuy khác nhưng bản chất chỉ 
là một.  Bởi thế hai anh em tâm sự với nhau thật 
thoải mái.  Mỗi khi đi đâu xa sư huynh đều gọi 
điện thoại về tâm sự với tôi, điều này đã làm cho 
tôi càng thương mến sư huynh hơn trước.  Có 
những đêm hai anh em tâm sự tới hai giờ sáng, 
anh nói em nghe và em nói anh nghe.  Cứ như 
thế bao nhiêu vấn đề tâm huyết ruột rà đều chia 
sẻ hết.  Nói ra được những tâm sự sâu kín ấy, cả 
hai anh em đều cảm thấy khỏe.  Ðiểm quan 
trọng và sâu sắc là anh em chấp nhận, tôn trọng 
tâm sự của nhau, không ai làm ông quan tòa cho 
ai cả.  Từ đó hai anh em bắt đầu có những cái 
thấy về sự tu tập, khó khăn và hoàn cảnh rất 
giống nhau.  Cả hai đều công nhận rằng nhận 



 
 
 
 
 
 
 

Bản Chất Thương Yêu             117 

thức con người bị khống chế bởi tập khí và ngã 
chấp đã tạo ra những mâu thuẫn trong ta và 
những người chung quanh.  Do đó có những 
phản ứng trong nội tâm để tạo ra những cảm thọ 
buồn vui, thương ghét...  Nhận diện và chuyển 
hóa phản ứng ấy bằng chánh niệm ta có thể sống 
tự tại và hạnh phúc với bất cứ người nào, hoàn 
cảnh nào.  Con người và hoàn cảnh không phải 
là chướng ngại.  Ta không thể nào thay đổi được 
hoàn cảnh và người khác mà chỉ có thể thay đổi 
chính mình để sống hòa điệu với hoàn cảnh và 
con người.  Thế thôi.  Từ những ngày đó cho 
đến bây giờ, liên hệ giữa hai anh em càng ngày 
càng sâu sắc.  Nhiều lúc ở tại Rừng Phong tôi 
vẫn cảm nhận được sự nâng đỡ và thương yêu 
của sư huynh từ bên Pháp.  Cũng như tôi đã 
nhiều lần cảm nhận sâu sắc bước chân vững chãi 
của Thầy đang đi trong bước chân của mình. 

Cho nên tạo dựng được tình thương chân 
thật hay sức mạnh tình huynh đệ, ta phải hiểu 
được con người thật của ta.  Ta phải quán chiếu 
vào suy tư, tình cảm và nhận thức để nhận diện 
rõ ràng đường đi nước bước của những tập khí 
và bản chất của chúng.  Ta phải hiểu tại sao ta 
thường ưa chê bai, nói xấu và lên án người 
khác?  Cách nhìn của ta đối với người khác như 
thế nào?  Ta đang suy nghĩ những gì?  Phải hiểu 
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tại sao ta ưa quyền hành và sự cung kính?  Tại 
sao ta thường hay phản ứng một cách máy móc 
và nóng nảy như thế?  Tại sao thấy người kia 
hạnh phúc, giỏi giang và được người khác 
thương mến thì ta lại cảm thấy bực tức và khó 
chịu đối với người ấy?  Ðó là cửa ngõ đi vào 
thiền quán. 
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Nhìn Sâu Ðể Thương 
 
Thiền quán không phải là suy nghĩ.  Thiền 

quán tức là dừng lại (chỉ) để nhìn sâu (quán).  
Dừng lại tất cả những vọng động, tạo tác và suy 
diễn không cần thiết của tâm thức để có thể nhìn 
sâu vào dòng sông cảm thọ, nhận thức và tâm 
tư.  Ta nhận diện ngay nỗi buồn đang dâng lên.  
Ta trân quí sự có mặt của nỗi buồn ấy mà không 
suy tưởng hay tạo tác gì về nó.  Nhờ nhận diện 
được nỗi buồn, ta bắt đầu thấy được nguồn gốc 
của nó.  Nỗi buồn này là nỗi buồn đau của mẹ 
trong suốt mấy mươi năm qua, là nỗi cô đơn và 
lạc loài của chủng loại, là nỗi lo sợ của những 
đêm dài u tối trong khói lửa chiến tranh và tang 
thương của đồng bào.  Nhờ vậy ta mới hiểu 
được chính mình.  Thiền quán là chất liệu duy 
nhất để đưa tới hiểu biết, thương yêu, và nhiên 
liệu thiền quán được làm bằng ánh sáng chánh 
niệm.  Ánh sáng chánh niệm chiếu vào cơn giận 
để nhận diện và thấy rõ bản chất của nó.  Ánh 
sáng chánh niệm không làm việc phân tích, so 
đo và tính toán của ông quan tòa, trái lại, nó có 
khả năng ôm ấp cơn giận một cách hồn nhiên và 
vô tư như một bà mẹ hiền từ ôm lấy đứa con 
thân yêu của mình, như ánh sáng mặt trời chiếu 
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lên mọi loài cỏ cây, đất đá và cầm thú.  Ánh 
sáng mặt trời đi thẳng vào sự sống làm cho cỏ 
cây xanh tươi, ngàn hoa hé nở mà đơm hoa kết 
trái.  Chánh niệm là những tia nắng thương yêu 
đi thẳng vào cơn giận để làm dịu lại cơn lửa 
nóng bức và hiểu biết được những nguyên nhân 
của nó.  Ta biết tại sao ta khổ, nỗi khổ ấy có 
những nguyên nhân nào...  Chính vì thế cơn giận 
chuyển thành hiểu biết và thương yêu.  Thực tại 
con người rất là sâu sắc và mầu nhiệm.  Sự sống 
của ta là một kho tàng bí mật, là một hiện hữu 
thiêng liêng biểu hiện qua năm uẩn.  Chữ ''ta'' 
đang dùng là cách xưng hô và tiếp xử cho thuận 
tiện đối với những người chung quanh.  Bản 
chất của nó rất là sâu sắc.  Ta hãy quán chiếu và 
chiêm nghiệm thường xuyên về năm uẩn trong 
đời sống hằng ngày thì mới có thể hiểu được 
bản chất của nó.  Ta không phải là một thực thể 
có mặt riêng biệt, không phải là một 'cái ta' để 
ôm ấp, mến chuộng và thương yêu hoặc đày ải, 
hành hạ và tranh đấu.  Có khi người ta nói rất 
hay về vô ngã nhưng cách hành xử và sự suy tư 
bị chi phối nặng nề bởi ngã chấp.  Ta thường 
hay tranh chấp, buồn giận, lên án, tự ái...  Tâm 
ta phải thật sự bình an thì ta mới có cái thấy 
bằng kinh nghiệm về vô ngã.   
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Yếu tố an ổn rất quan trọng cho thiền tập.  
Mục đích căn bản và tiên quyết của sự tu tập 
hằng ngày là làm cho tâm ý yên lại.  Ta không 
thể thực tập thiền quán trong trạng thái bất an và 
rối loạn.  Ta có thể là nạn nhân của lo âu, sợ hãi, 
buồn giận và tập khí.  Chữ an trong tiếng Việt 
thường đi đôi với những chữ khác để diễn tả ý 
nghĩa chính xác của nó như an lạc, an lành, an 
trú, an thân lập mạng...  Hạnh phúc làm bằng 
chất liệu an ổn gọi là an lạc.  Những điều lành 
việc thiện bên trong và bên ngoài cũng được làm 
bằng an ổn gọi là an lành như giấc ngủ an lành, 
mọi sự an lành...  Tạo dựng sự nghiệp cho đời 
sống cũng làm bằng nơi ăn chỗ ở cho an ổn gọi 
là an thân lập mạng.  Nếu không an thân thì 
không lập mạng được. 

Có những phương pháp làm an lại thân 
tâm vì vậy an ổn là sự thực tập dừng lại những 
vọng động của thân tâm (chỉ).  Tâm ta thường 
có thói quen suy nghĩ, hết nghĩ chuyện này rồi 
lại tính chuyện khác.  Hết lo lắng rồi đến suy 
tính hơn thua.  Một nhà văn cũng có thể bị 
những suy tư và ý tưởng làm mất hết an ổn.  Suy 
tư nhiều ta không có khả năng sống an lạc trong 
đời sống hằng ngày.  Ta không cảm nhận được 
tia nắng ấm áp, làn gió mát dịu, chất liệu ngọt 
ngào của ly nước mát ...  Cố nhiên trong suy tư 
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và ý tưởng ta có thể tạo ra được những cái hay 
ho và kỳ ảo nhưng ta không dại gì đổi sự sống 
mầu nhiệm bằng những suy tư và ý tưởng ấy.  

Thời đại bây giờ đời sống con người thật 
là bận rộn và cô đơn.  Nhiều người không có 
khả năng sống an ổn, cứ để tâm ý bị những âm 
thanh và hình ảnh từ ti vi, truyền thanh, sách báo 
và đô thị trấn ngự.  Những âm thanh hình ảnh 
độc hại và náo nhiệt ấy đi thẳng vào tâm thức, 
bám riết lấy tâm tư như một ác mộng, làm rối 
loạn đời sống của ta.  Tâm ta càng ngày càng bất 
an và lộn xộn.  Có nhiều người bị bệnh mất ngủ 
vì suy nghĩ quá nhiều, bức xúc quá mạnh.  Có 
những người mang bệnh tâm thần bởi những âm 
thanh, hình ảnh quá ồn ào và náo động vì thế 
bây giờ ngành tâm lý trị liệu rất thịnh hành ở xã 
hội này.  An tâm là phép tu rất thiết yếu cho tất 
cả mọi người.  Ta trở về với hơi thở ý thức.  Ở 
đâu và bất cứ lúc nào ta cũng thực tập hơi thở ý 
thức.  Ta nương vào hơi thở để giữ gìn tâm ý.  
Ta dùng hơi thở như một chiếc đũa thần đưa tâm 
về lại với thân.  

‘‘Thở vào tâm tĩnh lặng 
Thở ra mỉm miệng cười  
An trú trong hiện tại 
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Giây phút đẹp tuyệt vời.’’10 
Thân ở đâu tâm ở đó.  Tâm ta không còn 

lang thang, mạo hiểm, trôi lăn trong suy tư, tính 
toán, và ta cũng không bị chìm đắm trong những 
âm thanh hình ảnh bên ngoài.  Ta biết sống cho 
ta.  Ta biết trở về với ta bằng hơi thở ý thức.  
Khi đi cũng vậy, ta không để tâm ý bay bổng 
vào những chân trời lo lắng, suy tư và mơ 
tưởng.  Ta đặt tâm ý trên mỗi bước chân, và 
bước chân của ta là bước chân tỉnh thức.  Thở 
vào ta đặt bàn chân ý thức trên mặt đất.  Thở ra 
ta cảm nhận được sự mát mẻ và vững chãi của 
đất mẹ.   Cảm giác của hai lòng bàn chân trở 
nên hiện thực nhờ tâm ta an trú thật sự trên hai 
bàn chân.  Ði như thế ta sẽ đưa chất liệu an ổn 
từ đất trời và thiên nhiên vào thân tâm để nuôi 
dưỡng tâm linh và chữa trị những vết thương 
lòng.  Ta thực tập như thế này:     

''Thở vào an tịnh toàn thân  
Thở ra an tịnh toàn thân’’11 

Trong trạng thái bất an, ta không thể nào 
chăm sóc, hiểu biết và thương yêu được mình.  
Tâm ý ta thay đổi thường xuyên và trôi chảy 
như một dòng sông lớn, có lúc dòng sông chảy 
                                                   
10 Từng Bước Nở Hoa Sen 
11 Kinh Quán Niệm Hơi Thở 
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một cách êm đềm nhưng cũng có lúc dòng sông 
chảy mạnh như thác đổ.  Chìm đắm theo dòng 
sông tâm ý ấy thì ta cũng sẽ lên xuống và vui 
buồn thường xuyên.  Vì vậy ta phải có những 
phương pháp và nghệ thuật sống để không bị 
chìm đắm trong lo âu, buồn khổ và tuyệt vọng.  
Bụt có dạy phương pháp An Ban Thủ Ý nghĩa là 
dùng hơi thở ý thức để giữ gìn tâm ý.  Ta sẽ 
không nhảy vào dòng sông tâm ý và cảm thọ để 
chết chìm trong đó.  Ta sẽ dùng hơi thở ý thức 
như chiếc thuyền để đưa ta đi trong dòng sông 
cảm thọ, nhận thức và tâm tư một cách an toàn.  
Lúc nào nước của những dòng sông ấy chảy 
mạnh quá ta sẽ trở về với hơi thở ý thức như 
quay thuyền vào bờ cho an ổn.  Nếu không có 
hơi thở ý thức để nhiếp tâm ý trong chánh niệm, 
ta dễ trở lại thói quen phản ứng máy móc bằng 
tính toán, so đo, lên án, trách móc... và từ đó 
sinh ra không biết bao nhiêu phiền muộn, khổ 
đau cho ta và cho người khác. 
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Niềm Tin Bằng Kinh Nghiệm 
 
Muốn đi xa trên con đường hiểu biết và 

thương yêu, ta phải có niềm tin.  Niềm tin giúp 
ta có năng lượng và sức sống.  Một người mất 
niềm tin thì người ấy đang sống trong bơ vơ và 
lạc loài.  Người đó như một con ma đói đi lang 
thang trong cuộc đời.  Niềm tin này không phải 
là mê tín dị đoan, không phải niềm tin nơi một 
đối tượng siêu hình ở ngoài ta, không phải niềm 
tin do lời nói của người khác dù người đó là một 
vị đạo sư nổi tiếng mà chính là do công phu tu 
tập để thực nghiệm được bản chất an lạc từ 
những phương pháp tu tập.  

An tâm làm bằng công phu thực tập.  
Niềm tin cũng làm bằng công phu tu tập.  Cho 
nên niềm tin này chính là con đường tu tập, là 
nếp sống tỉnh thức.  Không có pháp môn tu tập, 
không có con đường đi trong đời sống hằng 
ngày, ta vẫn còn tìm kiếm, mong cầu và rong 
ruổi.  Sư Ông đã dạy phương pháp thiền hành 
một cách rõ ràng và thực tiễn.  Nếu áp dụng 
phương pháp ấy một cách tha thiết và hết lòng 
thì ta có thể nếm được pháp lạc ngay trong mỗi 
bước chân.  Thân tâm ta sẽ an ổn trở lại ngay, 
mỗi khi ta chú ý tới bước chân.  Ta có mặt thật 
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sự và nếm được sự sống mầu nhiệm và tươi mát 
trong hiện tại.  Chính vì thế ta tin tưởng nơi 
pháp môn thiền hành mặc dầu có ai nói ra nói 
vào về phương pháp ấy, ta vẫn không mất niềm 
tin nơi sự hành trì của ta.  Ðối với các pháp môn 
khác cũng thế.  Ta ứng dụng những phương 
pháp và sự hướng dẫn của Thầy ngay trong đời 
sống hằng ngày.  Ví dụ phương pháp hơi thở ý 
thức chẳng hạn, ta chú ý tới hơi thở ngay trong 
lúc ta đang ngồi nghe pháp thoại.  Ta nhận thấy 
rằng hễ theo dõi và để ý tới chiều dài của hơi 
thở vào và hơi thở ra có thể đưa thân tâm trở về 
một mối liền lập tức.  Ta có thể chấm dứt sự 
rong ruổi và lo âu chỉ trong một vài hơi thở ý 
thức toàn vẹn.  Như vậy nghe pháp thoại không 
phải chỉ là học hỏi giáo lý (văn) thuần túy nữa 
mà ta có thể thực nghiệm được pháp môn ngay 
trong lúc tiếp nhận.  Ta có thể kiểm chứng và thí 
nghiệm trực tiếp những gì ta đang học hỏi từ 
người khác để không bị rơi vào trạng thái mê tín 
cực đoan hay vướng mắc vào ý niệm ngôn từ.  
Từ đó ta có kinh nghiệm sống thật sự tạo ra 
niềm tin vững vàng nơi con đường tu tập.  Ðã có 
đường đi rồi, ta phải lập chí cho dũng mãnh trên 
con đường ấy bởi vì trong lúc tu tập ta sẽ đối 
diện với nhiều khó khăn, thử thách và chướng 
ngại từ bên trong cũng như bên ngoài. 
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Trong bài hát của Trịnh Công Sơn có câu:  
“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi,  
Ði đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...”12  

Hoặc bài thơ của vua Trần Thái Tông cũng có 
câu:  

“Lang thang làm kiếp phong trần mãi,  
Ngày hết quê xa vạn dặm trường.”13  
Lang thang là đi tìm kiếm, không có niềm 

tự tin, không có con đường.  Chính vì thế ta phải 
nếm cho được pháp lạc trong đời sống hằng 
ngày.  Không có niềm vui và hạnh phúc ta sẽ dễ 
dàng trở nên chán nản.  Niềm vui do công phu 
tu tập đưa tới là chất dinh dưỡng nuôi lớn thân 
tâm và niềm tin trong ta.  Ta phải ứng dụng 
những pháp môn học được từ Thầy và bạn.  Ta 
hãy hành trì cho tha thiết để tạo ra niềm tin vững 
chắc nơi con đường thực tập.   “Ðã có đường đi 
rồi, con không còn lo sợ”14 là một sự thành công 
cho những ai muốn đi tìm hạnh phúc chân thật.  

Ngoài niềm tin nơi con đường, hạnh kiên 
nhẫn là một nguồn năng lượng khác.  Mặc dầu 
ta đã có những kinh nghiệm tu tập và đã nếm 

                                                   
12 Trịnh Công Sơn 
13 Phật Giáo Sử Luận 
14 Bài tụng hạnh phúc 
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được chất liệu an lạc rồi nhưng ta vẫn có thể đối 
diện với những chướng ngại và khó khăn như 
thường.  Khó khăn nào cũng có nguồn gốc của 
nó nhưng nguồn gốc sâu sắc nhất vẫn là những 
tập khí và phiền não đã có sẵn trong nội tâm như 
tham lam, sân hận, si mê, buồn chán, lo âu, sợ 
hãi...  Ta phải nắm cho vững hơi thở ý thức 
thường xuyên như chiếc bùa hộ mạng để có thể 
nhận diện những phiền não, tập khí và phản ứng 
tâm lý, nguồn gốc của những chất độc tham, 
sân, si.  Ðường lối nhận thức như cái nghe, cái 
thấy, suy tư, nói năng và hành xử có thể bị ảnh 
hưởng nặng nề bởi tập khí và những khối kiến 
chấp trong ta.  Chính những tập khí này lôi ta đi 
trong sự rong ruổi, tìm kiếm và lang thang, đã 
cản trở không cho ta trở về được với chính mình 
để tiếp xúc với sự sống đang xảy ra trong giờ 
phút hiện tại.  Chính những phiền não và tập khí 
đưa ta đi xa trong vòng trôi lăn, và ta có thể 
đánh mất sự thực tập một cách dễ dàng. 
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Con Ðường Sáng Ngời 
 
Là một em bé mới sinh ra, ta chưa biết gì 

về cuộc đời.  Ta nương tựa và tin tưởng nơi sự 
hướng dẫn và dạy dỗ của cha mẹ để học ăn, học 
đi, học nói, học sống...  Rồi từ từ ta được đến 
trường để học viết, học đọc và những kiến thức 
thông dụng với thầy cô giáo cùng bạn bè, chuẩn 
bị cho một tương lai rạng rỡ lúc vào đời.  Một 
người xuất gia cũng như thế.  Lúc mới vào tu 
viện, tôi nương tựa và tin tưởng nơi sự hướng 
dẫn và dạy dỗ của Thầy tôi.  Tôi là một em bé 
sơ sinh với niềm tin tâm linh, kiến thức Phật học 
và trình độ tu tập còn non dại và thơ ngây.  
Ðược nương tựa và tin tưởng nơi tình thương, 
sự hướng dẫn và những phương pháp tu tập của 
Thầy là một diễm phúc và may mắn cho tôi.  
Tôi là con voi con được đi theo sau đuôi của con 
voi mẹ.  Voi mẹ làm gì thì voi con làm giống hệt 
như vậy.  Thầy dạy: ''thở vào sâu’’ thì tôi thực 
tập thở vào sâu, ‘‘thở ra chậm’’ thì tôi cũng thực 
tập thở ra chậm.  Tôi thực tập một trăm phần 
trăm lời Thầy dạy bảo và chỉ dẫn.  Tôi tin tưởng 
hoàn toàn nơi trí tuệ, sự tu tập và kinh nghiệm 
tâm linh của Thầy.  Do đó tôi cắm rễ thật sâu 
sắc nơi bổn sư, pháp môn tu học và đồng thời 
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liên hệ được với chư vị tổ sư trong sơn môn Tổ 
Ðình Từ Hiếu.  

Nguyện ước xuất gia của tôi là chứng 
được quả vị 'toàn giác' trong kiếp này và ước mơ 
ấy là sức mạnh giúp cho tôi siêng năng và tha 
thiết trong sự thực tập.  Tôi rất ham học.  Ngoài 
việc tham dự giờ pháp thoại trực tiếp với Thầy, 
tôi còn đọc thêm tất cả những cuốn sách của 
Thầy.  Tôi rất yêu thích đọc những sách của 
Thầy bởi vì cuốn nào cũng thực tế, gần gũi và 
dễ hiểu.  Tôi đã đọc thật nhiều lần những cuốn 
sách: Con Ðường Chuyển Hóa, Trái Tim Mặt 
Trời, Từng Bước Nở Hoa Sen, Thiền Hành Yếu 
Chỉ, Ðường Xưa Mây Trắng...  Mỗi khi đọc đến 
đoạn giáo lý về tương tức và tương nhập, tôi gấp 
cuốn sách ấy trở lại, đi vào rừng, ngồi xuống 
thật yên để chiêm nghiệm về một chiếc lá, một 
tia nắng...  Học hỏi và thực hành như thế giúp 
cho tôi có nhiều cảm hứng và thích thú.  Tôi đọc 
sách của bổn sư đến say sưa.  Tôi cũng rất ham 
tu.  Tôi ngồi thiền thêm rất nhiều giờ trong 
ngày.  Tôi ưa ngồi thiền vào buổi khuya từ lúc 
bốn giờ sáng.  Tôi có thể ngồi yên trong hai giờ 
và đạt được những trạng thái định tâm rất sâu, 
làm phát sinh ra chất liệu tịnh lạc nuôi dưỡng 
thân tâm.  Có những lúc hơi thở của tôi trở nên 
vi tế và nhẹ nhàng, tâm ý của tôi lắng sâu.  Tôi 
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cảm giác thân tâm khỏe nhẹ như một làn gió mát 
và thong dong như một đám mây trôi.  Vào 
những buổi trưa mùa hè, khí trời miền Nam 
nước Pháp thật là oi bức và nóng nực.  Những 
lúc như thế, tôi thường ưa vào rừng để ngồi 
thiền.  Tôi thực tập rất tha thiết và chuyên cần 
những pháp môn căn bản trong đời sống hằng 
ngày, và tôi nếm được nhiều an lạc và niềm vui.  
Trong những năm đầu tôi là một người xuất gia 
hạnh phúc.  Nhưng rồi ngày tháng đi qua, mục 
đích tu tập của tôi, nhất là ngồi thiền bị thôi thúc 
bởi ước muốn giác ngộ.  Tôi muốn dẹp hết loạn 
tưởng, chứng nhập thiền định và đạt tới giải 
thoát.   

Tôi không còn tha thiết và chuyên cần 
trong những pháp môn căn bản như hơi thở ý 
thức, bước chân chánh niệm và thi kệ nhật dụng 
nữa, tâm tôi bắt đầu bị đẩy bởi ước muốn thành 
tựu quả vị toàn giác nên tôi rời bỏ thật xa công 
phu tu tập.  Tôi bắt đầu lờn đi với những 
phương pháp thực tập cụ thể.   Tôi không còn 
cảm thấy an lạc và hạnh phúc trong sự thực tập 
những bài thi kệ chánh niệm.  Bật đèn như một 
cái máy chứ không thật sự có sự chú ý vào hành 
động của mình.  Mong cầu đã trở nên tập khí 
đẩy tôi đi.  Vào thiền đường cho mau để tọa 
thiền chứ không thực tập thiền hành thảnh thơi 
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trên đường đi tới thiền đường.  Tôi cũng không 
thực tập tha thiết những bài thi kệ ‘‘vào thiền 
đường’’, ‘‘ngồi cội bồ đề...’’  Vì không nhớ 
những bài thi kệ chánh niệm nên tôi cũng không 
ý thức rõ ràng những hành động và cử chỉ của 
mình.  Tất cả những thực tập đều trở nên hình 
thức và máy móc.  Càng mong cầu bao nhiêu 
tâm tôi cứ rong ruổi nơi những chân trời ý niệm 
và tư tưởng.  Từ từ tôi đánh mất sự an trú trong 
hiện pháp.  Tâm tôi thường bị chi phối bởi 
những con ma của thất niệm và tán loạn.  Trong 
khi đó chánh niệm là sự có mặt đích thật trong 
hiện tại để tiếp xúc với sự sống đang xảy ra 
trong đó có ly nước, bát cơm, đám mây trắng 
bay, trời xanh thăm thẳm...  

Tìm cầu như vậy một thời gian mấy năm 
sau, tôi cảm thấy mệt mỏi.  Cùng với bao nhiêu 
khó khăn và phiền não bắt đầu xuất hiện từ 
trong tâm thức như những đợt sóng khổng lồ.  
Với sự tu tập còn non kém, tôi không đủ sức 
mạnh để đối diện với chúng.  Tôi muốn vượt 
qua những chướng ngại ấy nhưng thật là khó 
khăn.  Thời gian này thật là gian nan cho tôi, bởi 
thế tôi đã tạo ra nhiều lo lắng, khó khăn và 
phiền muộn cho Thầy và đại chúng.  Tôi muốn 
thành Phật nhưng bản chất của tôi vẫn là con 
người với bao nhiêu cá tính của con người đang 
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còn nguyên vẹn.  Tôi nghèo mà ham.  Tôi đã cố 
tình chạy trốn chính mình để đi tìm một con 
người lý tưởng, đó là hình bóng hão huyền của 
một vị toàn giác.  Trong sự tu tập, tôi đã tạo ra 
những mâu thuẫn và tranh đấu trong thân tâm 
cho nên tôi bị bệnh khá nặng.  Lục phủ ngũ tạng 
của tôi suy yếu quá độ do sự tấn công của những 
lực lượng phiền não và những chấn động mạnh 
của nội tâm.  Tôi đã quyết định xin rời Làng 
Mai để chữa bệnh và nhìn lại mình cho kỹ.  Tôi 
bắt đầu sống một mình và để nhiều thì giờ cho 
phương pháp hơi thở chánh niệm và bước chân 
thiền hành.  Tôi nhận ra một điều tối ư quan 
trọng là tôi đã chạy đi tìm cầu giải thoát bằng ý 
niệm và đã đánh mất sự tha thiết trong lúc thực 
tập hơi thở ý thức.  Tôi đã bỏ hơi thở ý thức để 
chơi trò tìm kiếm và phân tích trong lĩnh vực ý 
niệm.  Sự suy nghĩ thường lôi tôi đi ra ngoài 
những bước chân thiền hành.  Khi đã thấy rõ 
tầm quan trọng của mỗi hơi thở và bước chân, 
tôi đạt tới trạng thái an trú mau chóng.  Tôi 
cũng nhận ra rõ ràng ánh sáng chánh niệm 
chính là hơi thở ý thức và cũng chính là bản 
chất giác ngộ của bậc toàn giác, đồng thời tôi 
cũng nhận diện được những suy tư, tập khí 
và mong cầu trong tôi.  
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Cho nên ta hãy có niềm tin nơi con đường 
thực tập.  Ta phải thực tập hơi thở ý thức, bước 
chân chánh niệm, thiền rửa bát và thi kệ chánh 
niệm cho thật thiết tha trong đời sống sinh hoạt 
hằng ngày thì ta mới nuôi dưỡng được ánh sáng 
của chánh niệm và chánh định để an trú thật sự 
trong hiện tại.  An trú được trong hiện tại trong 
lúc rửa chén, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và thảnh 
thơi.  Tâm ta sẽ không rong ruổi trong những tập 
khí, suy tư và phiền muộn.  Làm được như thế, 
niệm lực sẽ hùng mạnh giúp ta an trú trong lúc 
ngồi thiền, đi thiền, ăn cơm, làm việc...  Công 
phu tu tập của ta trở nên miên mật và ta nếm 
được an lạc, thảnh thơi và giải thoát ngay trong 
đời sống, tạo ra niềm tin vững chãi nơi con 
đường về quê hương đích thật. 
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Nguồn Suối Tâm Linh 
 
Thầy là gốc rễ tâm linh của ta.  Bổn sư 

nghĩa là thầy gốc.  Thầy là nguồn suối tâm linh 
thong thả chảy về bản thân ta từ dòng dõi tổ tiên 
tâm linh xa xưa trong đó có sư ông, chư vị tổ sư 
và Bụt.  Tin tưởng nơi Thầy là tin tưởng nơi gốc 
rễ tâm linh của ta.  Chính nơi gốc ấy ta mới lớn 
lên một cách mạnh khỏe.  Ta mới cắm rễ sâu sắc 
và vững vàng nơi mảnh đất tâm linh.  Nhờ gốc 
rễ ta mới hút được dinh dưỡng và chất bổ để 
nuôi cây bồ đề mà không bị sa ngã mỗi khi đi 
ngang qua cơn bão tố.   

“Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, 
người có tông.”15  Cội nguồn của ta là Thầy.  
Tôi thật là diễm phúc đã được ở gần Thầy hơn 
mười mấy năm qua.  Thầy cho tôi làm thị giả 
trong một thời gian dài.  Thầy tôi là một vị thiền 
sư thứ thiệt, là một bậc ân sư có nhiều thương 
yêu và hiểu biết nhất trên đời.  Người bây giờ 
nhìn nhận Thầy tôi là một vị bồ tát sống.  Người 
Ðại Hàn, kể cả những vị đại Hòa thượng, tin 
rằng Thầy tôi là vị Phật sống.  Thầy tôi biết thực 
tập, sống sâu sắc những gì Người giảng, có khả 
                                                   
15 Tục Ngữ 
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năng hiểu được tâm lý, hoàn cảnh và xã hội con 
người rất tường tận nên những bài giảng của 
Người rất thực tế, rõ ràng và khế hợp với căn 
cơ, hoàn cảnh.  Sau khi được nghe Thầy giảng, 
người nào trong thính chúng cũng đều có cảm 
tưởng rằng Thầy giảng riêng cho mình.  Thầy có 
đầy đủ kiên nhẫn và lòng hiền từ của một bà mẹ.  
Thầy hiểu được tâm lý của đệ tử và tìm muôn 
phương ngàn cách để dạy dỗ thật khéo léo, đưa 
đệ tử đi qua những vướng mắc và chướng ngại. 

Hồi còn nhỏ Thầy tôi đã có sẵn những 
đức tính sâu sắc và thông minh hơn người 
thường.  Lúc Thầy vừa viết xong cuốn 'Nẻo Về 
Của Ý', để tìm ra tựa đề cho cuốn sách ấy, Thầy 
phải đi thiền cả buổi sáng cho đến buổi chiều 
mới tìm ra tựa đề ưng ý và đúng mức.  Ðiều này 
chứng tỏ rằng vào thời đó niệm lực, định lực của 
Thầy tôi rất là hùng hậu nên cách làm việc và 
cái nhìn của Người vừa cẩn trọng vừa sâu xa.  
Tầm nhìn của Thầy vượt rất xa người thời đại, 
và cái thấy của Người có chất liệu đại nguyện, 
đại từ, đại trí của một vị bồ tát.  Ta có thể kiểm 
chứng những cái nhìn sắc bén, vượt thời gian 
mà lại rất gần gũi và thực tế ấy trong nhiều tác 
phẩm như Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Trái Tim 
Mặt Trời, Duy Thức Học, Thiền Học, Ðạo Phật 
Ngày Nay, Ðạo Phật Hiện Ðại Hóa...  
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Ta không thể dùng nhận thức giới hạn và 
cạn cợt của ta để nhìn Thầy ta.  Nhìn như thế chỉ 
có hại cho ta và đưa tới sự mất niềm tin nơi đời 
sống tu tập vốn còn yếu kém và nhiều cố chấp.  
Thầy tôi có nhiều lần dạy cho tôi rất thẳng và rất 
mạnh nên đã chạm tới tính tự ái và u mê của tôi.  
Cơn giận hờn và tính tự ái nổi lên ngập trời.  Tôi 
đau khổ lắm.  Tôi cứ vùng vẫy và nghĩ rằng 
Thầy không công bằng, không hiểu mình, không 
còn thương yêu mình nữa...  Dùng đôi mắt tự ái 
ấy để nhìn Thầy là một sự sai lầm lớn.  

Thầy tôi có hai căn rất sắc bén là đôi mắt 
và hai lỗ tai.  Dù tuổi đã lớn rồi nhưng đôi mắt 
của Người thật là sáng, cái sáng của tâm linh 
lắng đọng và trí tuệ tuyệt vời.  Ðôi mắt ấy có thể 
nhìn thấy rõ ràng những tính nết và tâm ý của ta 
mà chính ta cũng không thấy được mình.  Hễ ai 
có cơ hội gần gũi với Thầy đều cảm nhận được 
năng lực của niệm, định và từ bi tỏa ra thật hùng 
hậu.  Năng lượng ấy thấm dần vào trong thân 
tâm ta một cách lạ kỳ cũng giống như đi trong 
sương mai một hồi thì ướt áo.  Ngồi một bên 
Người, ta sẽ cảm giác khỏe khoắn, nhẹ nhàng và 
thảnh thơi.  

Nhận thức của Thầy đã vượt xa nhận thức 
của ta nhiều lắm.  Thầy thương luôn tất cả 
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những ông cha trẻ ở bên Thiên Chúa giáo.  Sự 
phân biệt giữa tôn giáo đối với Thầy không còn 
nữa.  Sự phân biệt giữa màu da và chủng tộc đối 
với Người cũng không còn nữa.  Thầy thương 
tất cả các thầy ở Việt Nam chứ không phải chỉ 
thương riêng các thầy ở trong tổ đình Từ Hiếu.  
Không! Lòng từ nhiều như thế không thể giới 
hạn trong một vài đối tượng thương yêu cho nên 
ta phải có niềm tin nơi Thầy.  Ðánh mất niềm tin 
nơi Thầy là đánh mất gốc rễ của ta.  Sự thực tập 
của ta sẽ bắt đầu lung lay, và ta sẽ cảm thấy 
chán nản và giải đãi trong đời sống tu tập.  Niềm 
tin nơi Thầy làm bằng kinh nghiệm tu tập thật 
sự mà không phải là niềm tin mù quáng nơi một 
thần tượng siêu hình.  Những phương pháp tu 
tập do Thầy trao truyền, ta đem ra ứng dụng để 
tự mình kiểm chứng và kinh nghiệm trực tiếp 
những pháp môn ấy; nhờ vậy ta mới nếm được 
pháp lạc từ những lời dạy ấy, và từ đó niềm tin 
được sinh ra.  

Tôi rất tin tưởng nơi phương pháp Thầy 
đã trao truyền bởi vì tôi đã đem chúng ra áp 
dụng trong suốt thời gian ở trong tu viện.  Mỗi 
hơi thở, mỗi nụ cười, mỗi bước chân đều cần 
phải kiểm chứng và thực tập chứ không phải chỉ 
tin một cách mù quáng.  Ðến với Thầy trong 
tâm niệm mong cầu học hỏi những tư tưởng 
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uyên áo của giáo lý, ta sẽ dễ đâm ra chán nản và 
thất vọng bởi vì Thầy chỉ dạy những phương 
pháp sống đơn giản và cụ thể.  Mỗi bữa cơm im 
lặng đều là một buổi công phu thực tập, và ta 
phải nếm được pháp lạc trong bữa cơm ấy.  

Tu tập cần sự kiên nhẫn.  Có lúc, sau một 
thời gian tu tập, ta nghĩ rằng những phương 
pháp của Thầy dạy hình như không có hiệu quả, 
không phải là con đường tối thượng, không đưa 
tới giải thoát, chỉ là phương tiện làm vơi đi một 
ít khổ đau.  Thầy chỉ dạy những pháp môn để 
chế tác an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi mà thôi.  
Ta hãy cẩn thận và không nên vội vàng kết luận 
như thế bởi vì có thể công phu tu tập của ta chưa 
chín, tập khí của ta còn nặng, tâm ý ta còn rong 
ruổi trong lúc thiền hành, thiền tọa...  Ta ăn cơm 
chưa thật sự có chánh niệm...  Vì thế niềm tin 
làm bằng kinh nghiệm và những pháp lạc trong 
sự tu tập mới thật sự vững chắc hơn niềm tin tạo 
ra từ những ý tưởng mơ hồ và thần tượng hão 
huyền. 
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Khả Năng Giác Ngộ 
 
Niềm tin sâu nhất là niềm tin nơi Tam 

Bảo.  Thầy ta cũng thuộc về Tam Bảo.  Tam bảo 
là ba viên ngọc quí tức là Bụt, Pháp và Tăng.  
Bụt là thầy của ta với danh hiệu là Thích Ca 
Mâu Ni.  Người đã dầy công tìm ra con đường 
đưa tới sự tỉnh thức toàn vẹn và đã hướng dẫn 
đường đi ấy cho ta.  Bụt là thầy gốc của ta, là 
người có công ơn lớn nhất đối với cuộc đời.  Ân 
đức lớn nhất là mở được con mắt trí tuệ để ta 
không lạc vào những con đường xấu ác và ngục 
tù của tối tăm, si mê và lầm lạc.  Bụt chính là 
khả năng giác ngộ nơi tự tính sáng chói của ta.  
Tính sáng ấy là năng lượng chánh niệm trong ta, 
là khả năng biết được những gì đang xảy ra 
trong ta và quanh ta, cũng là khả năng an trú 
trong mỗi giây mỗi phút.  Ta phải có niềm tin 
nơi khả năng giác ngộ ấy của mình.  Nếu không 
có niềm tin nơi sự giác ngộ này thì ta khó mà đi 
trọn con đường tâm linh đẹp đẽ này.  

Pháp là con đường tu tập.  Tu tập không 
có con đường rõ rệt cũng giống như người 
không có đôi mắt sáng để đi trong cuộc đời.  Ta 
sẽ không thấy rõ lối đi.  Ta dễ rơi vào những 
cạm bẫy của ngũ dục và cố chấp.  Ta sẽ hành trì 
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một cách mù quáng dựa trên niềm tin sai lạc và 
dị đoan.  Ta sẽ không chuyển hóa được những 
phiền não tham, sân và si.  Pháp là những lời 
dạy của đức Thế Tôn.  Lời dạy ấy 'vượt thoát 
thời gian, đến để mà thấy, tự mình thông đạt' 
nghĩa là ta phải kiểm chứng bằng kinh nghiệm 
xương máu của ta.  Những phương pháp nào chỉ 
nói một cách hão huyền trên mây, ta phải biết để 
tránh.  Những phương pháp nào cụ thể có thể 
ứng dụng để đưa tới hạnh phúc và an vui thật sự 
thì ta thực hành theo. 

Giáo lý căn bản của đạo Bụt là tình 
thương và sự hiểu biết (từ bi và trí tuệ).  Từ bi là 
làm cho người ta bớt khổ và đem niềm vui tới 
cho muôn loài.  Hiểu biết là cái biết chân thật 
bằng kinh nghiệm chứ không phải bằng lý 
thuyết suông.  Thấy rõ ràng chiến tranh chỉ gây 
ra khổ đau và điêu tàn cho sự sống con người và 
trái đất nên ta nhất định không ủng hộ cho bất 
cứ cuộc chiến tranh nào dù là thánh chiến.  Thấy 
rõ ràng việc phá thai để lại mặc cảm tội lỗi da 
diết nơi người mẹ, hình ảnh thương đau của em 
bé cứ bám riết tâm thức của người mẹ đã tạo ra 
vết thương hằn sâu trong lòng người mẹ và đứa 
con nên ta hãy lên tiếng rằng: phá thai không 
phải là chuyện bình thường.  Abortion is not 
okay.  It is a pain.  Giáo lý nào đi đúng con 
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đường tứ diệu đế, bát chánh đạo, tương tức, 
tương nhập, vô thường và vô ngã thì ta có thể 
đem ra để áp dụng.  Ta hãy biến giáo lý thành 
nếp sống của ta, đưa giáo lý ảnh tượng thành 
bản chất của sự sống.  

“Pháp là con đường sáng, 
dẫn người thoát cõi mê,  
đưa con trở về,  
sống cuộc đời tỉnh thức…”16. 

Tăng là tăng đoàn gồm có bốn chúng: 
xuất gia nam, xuất gia nữ, tại gia nam và tại gia 
nữ.  Tăng thân là thân thể của ta trong đó ta 
được nuôi dưỡng, bảo hộ và thương yêu.  Tăng 
thân nâng đỡ và yểm trợ sự thực tập của ta.  
Ngồi thiền một mình ta dễ bị những tập khí của 
bồn chồn, lo âu và vọng tưởng lôi kéo và không 
thể nào ngồi yên trong một giờ.  Trong khi đó ta 
có thể ngồi hằng giờ với tăng thân một cách yên 
ổn.  Ở một mình, ta sẽ có những cảm giác sợ 
hãi, lo âu và bất an.  Ở với tăng thân ta sẽ được 
che chở. 

Tăng thân là đoàn thể của những người 
biết tu tập và có cùng một lý tưởng.  Những 
cộng đồng sống chung không tu tập, không có 

                                                   
16 Văn Quy Nguyện 
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cùng lý tưởng, không thực tập giới luật, không 
có sự thanh tịnh và hòa hợp thì không phải là 
tăng. 

‘‘…Tăng là đoàn thể đẹp 
Cùng đi trên đường vui 
Tu tập giải thoát 
Làm an lạc cuộc đời…’’17 
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Sức Mạnh Siêng Năng 
 
Niềm tin là tinh tấn.  Tinh tấn làm ra chất 

liệu của niềm tin.  Những phương pháp thực tập 
do Thầy trao truyền rất là đơn giản nhưng nếu ta 
không thực tập chuyên cần thì ta sẽ không nếm 
được pháp lạc.  Ta sẽ không có kinh nghiệm 
sống thật sự.  Ta rất dễ trở nên giải đãi, nghi ngờ 
và chán nản đưa tới tình trạng mất niềm tin.  Tu 
tập gì mà cứ thở vào thở ra, thở lui thở tới hoài 
như thế?  Có nhiều người nói rằng: Sư Ông 
Làng Mai chỉ dạy thở vào và thở ra mà thôi.  
Những người này thiếu sự kiên nhẫn, thiếu sự 
tinh tấn.  Không thật sự nếm được pháp lạc mà 
chỉ nghe pháp trên bình diện ý niệm.  Trong khi 
đó pháp môn tu tập càng đơn giản càng dễ cho 
ta thực tập để tiếp xúc trực tiếp bản chất của sự 
tu tập.  Họ đâu có biết Sư Ông dạy nhiều 
phương pháp và tuệ giác vừa sâu sắc vừa thực 
tế, có khả năng đối trị và chuyển hóa những vấn 
đề có thật.  Tuy nhiên phương pháp hơi thở ý 
thức là một pháp tu rất kỳ diệu.  Hơi thở là cửa 
ngõ đưa ta vào thế giới tâm linh.  Hơi thở có thể 
đo được những rung động của thân tâm và đồng 
thời chứa đựng tất cả những pháp môn mầu 
nhiệm khác.  Hơi thở có thể là cửa ngõ đưa ta 
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vào vùng ánh sáng tâm linh để mở ra chân trời 
giải thoát và tự do. Ta phải thực tập hơi thở ý 
thức cho thật nhuần nhuyễn và thuần thục trong 
một thời gian dài thì ta mới thật sự kinh nghiệm 
được chiều sâu của nó.  Quán chiếu vào một 
pháp môn căn bản nhất, ta cũng có thể tiếp xúc 
với tuệ giác uyên áo của chánh pháp.  Cũng như 
thế, trong một tế bào chứa đựng tất cả tế bào 
khác trong cơ thể và chân tướng của toàn thể vũ 
trụ.  Một pháp môn chứa đựng tinh ba của muôn 
ngàn pháp môn khác.  Ðó là giáo lý tương tức 
và tương nhập.  Một là tất cả và tất cả trong một.  

Tinh tấn là chuyên cần tu tập những pháp 
môn căn bản trong đời sống hằng ngày.  Những 
bài thi kệ, phương pháp thiền hành, thiền tọa, 
hơi thở ý thức phải thực tập một cách tha thiết 
cho dù ta đã tu mười năm, hai mươi năm hay ba 
mươi năm thì sự thực tập ấy vẫn là chính yếu và 
quan trọng.  Bước chân cẩn trọng là cánh cửa 
đưa ta trở về với chính ta.  Hơi thở ý thức là 
chiếc phao nổi giúp ta không đắm chìm trong 
biển buồn chán, suy nghĩ và lo âu.  Thi kệ chánh 
niệm là những thiền ngữ hùng hồn giúp ta tỉnh 
thức để thắp lên ánh sáng chánh niệm làm nền 
tảng cho tuệ giác.  

“Vào thiền đường thấy chân tâm 
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Một ngồi xuống dứt trầm luân.”18 
“Ngồi đây ngồi cội bồ đề  
Vững thân chánh niệm không hề lãng 
xao.”18 
Mỗi khi bước vào thiền đường hay xá 

chào trước bồ đoàn, những bài thi kệ này phải đi 
ra một cách tự nhiên để đưa tâm trở về với thân.  
Chúng là một phần hiện hữu của ta, là ánh sáng 
sẵn có trong xương máu để đưa tâm rong ruổi 
trở về trong giây phút hiện tại.  

“Mở cửa nhìn pháp thân 
Ðời mầu nhiệm không cùng 
Lòng dặn lòng tỉnh thức 
Dòng nước tâm trong ngần.”18 
Chúng ta không nên xem thường sự thực 

tập căn bản.  Những năm đầu, vì ham đi tìm cầu 
quả vị giác ngộ hoàn toàn, tôi đã coi thường và 
thực tập lơ là những phép tu căn bản.  Chính 
thời gian đó, tôi gặp rất nhiều khó khăn và gian 
nan vì tôi không có chiếc phao để giữ mình 
trong biển tâm thức.  Tôi không có chiếc thuyền 
                                                   
18 Từng  Bước Nở Hoa Sen 
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để ra khơi nơi biển lớn.  Biển này là biển tâm 
thức, là biển giác ngộ.  

Ta nên luôn luôn có chiếc thuyền chánh 
niệm để ra khơi.  Biển tâm thức có lúc nổi lên 
cơn sóng gió hãi hùng, lại có những loài thủy 
quái đang rình rập để nuốt sống ta vì thế ta 
không thể bỏ thuyền hộ mạng.  Những ai đã bỏ 
công phu tu tập hằng ngày, đã khinh thường 
những phương pháp tu tập căn bản thì nên hãy 
quay về.  Vấn đề sanh tử chỉ có thể giải quyết 
trong từng hơi thở, trong mỗi bước chân.  Giải 
thoát là giải thoát ngay trong mỗi buổi cơm, tọa 
thiền, tụng kinh...  ‘Liễu sinh thoát tử’ không 
phải là vấn đề chờ đợi ở giây phút tương lai.  Vì 
thế tinh tấn là nhiên liệu thắp lên ánh sáng 
chánh niệm, là nhựa sống nuôi dưỡng cây giác 
ngộ.  Sự thực tập hằng ngày là món ăn tinh thần 
làm lớn lên bông hoa thương yêu và hiểu biết 
cho ta và cuộc đời.  
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Trì Trệ Mạch Sống Tâm Linh 
 
Những năm đầu mới tu, tôi rất khao khát 

kiến thức nên học ngày học đêm một cách say 
mê.  Kiến thức có sức hấp dẫn thu hút tôi vào 
đó.  Tôi say mê nghiên cứu và học hỏi những bộ 
kinh A Hàm, Hoa Nghiêm, Duy Ma Cật, Pháp 
Hoa...  Hễ rảnh rỗi là đọc sách.  Thức dậy là mở 
kinh ra đọc, và đi đâu cũng cầm sách để đọc.  
Trước khi xuất gia, tôi đã tốt nghiệp đại học về 
khoa học không gian và yêu thích môn tâm lý 
học tây phương.  Sau khi vào tu viện tôi lại ham 
học giáo lý.  Tôi chạy theo kiến thức một thời 
gian khá lâu, và những kiến thức ấy đã làm trì 
trệ tâm thức của tôi.  Nhét vô cho nhiều kiến 
thức nhưng thiếu công phu tu tập nên tính tự hào 
tự phụ lên cao, càng ngày càng ưa khoe khoang.  
Trong những buổi pháp đàm, tôi nói thao thao 
bất tuyệt những tư tưởng giải thoát cao siêu 
nhưng trong thực tế, tôi không thể thương được 
sư anh, sư em của mình.  Ðụng tới tên tôi và 
những gì thuộc về tôi là cơn bực mình, tính khó 
chịu nổi lên liền.  Ðiều này chứng tỏ rằng chỉ 
chứa chất những kiến thức về thiền học và giáo 
lý mà không có sự thực tập đều là vô ích.  Và có 
tác dụng ngược làm trì trệ mạch nguồn tâm linh 
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vì chúng không có sức sống của kinh nghiệm 
tuệ giác.  Nhồi vô cho nhiều kiến thức để rồi 
bung ra một mớ ý niệm mà thôi.  Ðây là một 
kinh nghiệm thương đau của bản thân.  Tôi thật 
sự muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta chiêm 
nghiệm lại mục đích và cách tu học của ta. 

Thời đại bây giờ người ta đi học rất nhiều.  
Ngoài học tiếng Việt ta còn học tiếng Tàu, tiếng 
Phạn (Sanskri), tiếng Ba Lị (Pali)...  Ta đọc sách 
tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ðức...  Chưa có bao 
giờ người ta học Phật nhiều như thế.  Người ta 
học Phật ở các trường cơ bản, cao cấp, đại học.  
Ðến đâu ta cũng thấy đạo tràng, phật học viện, 
tu viện, thiền viện...  Người xuất gia học Phật đã 
đành, người tại gia cũng ưa học Phật.  Người 
xuất gia lại còn muốn học thêm những kiến thức 
khác như khoa học, triết học, tâm lý học...  Ta 
cứ chạy theo kiến thức.  Ta biết rất nhiều kiến 
thức và có thể bàn luận bất kỳ mọi chuyện trên 
trời, dưới đất và vũ trụ bao la nhưng ta chẳng 
hiểu được bao nhiêu bởi vì cái hiểu bằng kinh 
nghiệm không thể là kiến thức khái niệm.  Cái 
hiểu là ánh sáng trí tuệ có công năng thấy được 
đường đi nẻo về của tâm ý và bản chất của sự 
sống.  
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Trong thực tế, ta không có niềm vui, 
không hạnh phúc trong đời sống.  Ta không hiểu 
rõ tâm ý, tình cảm và những tập khí và thường 
bị chúng chi phối đã gây ra nhiều khó khăn 
trong đời sống nội tâm.  Ta không có liên hệ tốt 
đẹp với những người chung quanh.  Mỗi người 
một cõi.  Ăn xong ta rút về phòng riêng.  Chẳng 
biết con đường nào khác nên ta đã xoay về 
hướng đi học.  Thấy người ta học trường này 
trường nọ, chương trình này chương trình kia 
nên ta cũng tìm cách ôm sách tới trường.  Tuy 
nhiên trong thâm tâm ta biết rõ kiến thức không 
phải là nhu yếu sâu sắc nhất mà ta đi tìm.  Càng 
ngày ta càng cảm thấy cô đơn, chán nản.  Niềm 
tin nơi con đường tâm linh bị soi mòn mỗi ngày 
do đó ta tìm niềm vui nơi những hướng thế tục 
như âm nhạc, liên hệ tình cảm, điện thư, phim 
ảnh…  Ta không nếm được pháp lạc trong công 
phu tu tập hằng ngày.  Ðó là tình trạng rất đáng 
thương cho nhiều người xuất gia.   

Tu tập như vậy cho đến năm thứ sáu thứ 
bảy, sự thực tập của tôi bị tắc nghẽn.  Nghe 
pháp thoại, ngồi thiền, đi thiền hành không còn 
an lạc và vui tươi nữa.  Liên hệ giữa các anh em 
với tôi trở nên khó khăn.  Lúc đó, tôi cảm thấy 
mình đang đứng ở vực thẳm đi tới không được 
mà đi lui cũng không xong.  Thầy không thất 
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vọng về những khó khăn của tôi bởi vì Người có 
tuệ giác, với sự kiên nhẫn và lòng từ bi, Thầy đã 
dìu dắt và giúp cho tôi vượt qua giai đoạn gian 
nan ấy.  Thầy bảo rằng: ''con thương được sư 
anh và sư em thì sự tu tập của con mới thành 
công.''   Nhưng lúc ấy tôi thật tình không thể nào 
thương được người khác bởi vì bản ngã quá lớn. 
Tôi học nhiều, biết nhiều nên âm thầm nghĩ rằng 
mình giỏi hơn người khác.  Ai nói gì, tôi luôn 
luôn dùng ông quan tòa để nhận định, phán xét 
và trái tim không mở ra được.  Bức tường ngã 
chấp và thành kiến dày đặc đã chận đứng lại 
dòng suối tình cảm của tôi.  Lý trí là chướng 
ngại cho tình thương.  Mặc dù trong những buổi 
pháp đàm, tôi có khả năng thuyết phục được 
nhiều người và được nhiều người ngưỡng mộ 
nhưng sự ngưỡng mộ ấy chỉ làm lớn lên tính tự 
cao tự đại mà thôi.  Thực chất, nội lực của tôi 
vẫn còn non yếu và mong manh.  Tôi dễ buồn, 
dễ giận và lên xuống bất thường bởi vì tôi đã 
xem thường công phu tu tập.  Tôi thực tập 
không hết lòng những phương pháp căn bản và 
thi kệ chánh niệm như hơi thở ý thức, bước chân 
thiền hành...  

Tôi sống theo bản năng, tập khí mà không 
kiểm soát được chúng.  Phản ứng với sư anh 
cũng theo tập khí bất bình, lắng nghe sư em 
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cũng theo tập khí phán xét cho nên tôi rất là 
khổ.  Những năm ấy thật là gian nan, khổ sở, và 
tôi đã có ý định muốn bỏ tu.  Tôi cứ tưởng rằng 
mình thực tập không đúng đường hướng, pháp 
môn của bổn sư trao truyền.  Tôi đâm ra nghi 
ngờ sự thực tập và những pháp môn tu tập 
nhưng sau khi đi ngang qua những khó khăn ấy, 
tâm tôi trở nên nhẹ nhàng và thảnh thơi.  Sự 
thực tập trở về rất dễ dàng.  Bước chân thiền 
hành, hơi thở ý thức đưa đến niềm vui và an lạc.  
Tôi thực tập lại những phương pháp căn bản 
một cách thiết tha và đàng hoàng.  Chỉ vì nôn 
nóng muốn trở thành chánh giác cho nên tôi đã 
đòi hỏi nơi tôi quá nhiều và đã tạo ra sự xáo trộn 
trong nội tâm.  Tôi nhận ra rằng sau khi tu tập 
một thời gian, những hạt giống ở dưới chiều sâu 
tâm thức có cơ hội biểu hiện ra.  Chúng tạo ra 
một nguồn năng lượng có thể đưa tôi đi lang 
thang và trôi lăn trong dòng sông tâm tư và cảm 
thọ.  Tôi biết rằng muốn đối diện với lực lượng 
nghiệp lực và phiền não trong nội tâm chỉ có 
năng lượng chánh niệm nhưng chánh niệm trong 
tôi lúc ấy còn yếu kém quá; bởi thế tôi đã đánh 
mất mình trong những buồn vui, giận ghét, suy 
tư và tình cảm. Nhờ những pháp môn hữu hiệu, 
trong sáng, mới mẻ, nhờ tình thương của Thầy 
và tăng thân, tôi đã không ngã quỵ trong thời 
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gian khó khăn ấy mà có thể đi ngang qua những 
thử thách để hiểu thêm về bản thân.  May mắn, 
phước đức cho tôi là đã nếm được pháp lạc trở 
lại, đã tìm lại niềm tin nơi con đường tu tập và 
đã tiếp nhận được tình thương của Thầy, tăng 
thân.  Cho nên hôm nay tôi vẫn còn mặc chiếc 
áo thân thương của người tu và giữ trọn nguyện 
ước sâu xa cho cha mẹ tổ tiên của hai dòng tâm 
linh, huyết thống. 
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Hãy Trở Về Ði Em! 
 
Nhờ chuyên cần thực tập những phép tu 

căn bản, niệm lực của ta lớn lên mỗi ngày.  
Chánh niệm là ánh sáng nội tâm có khả năng 
biết được những gì đang xảy ra như ánh sáng 
mặt trời vừa chiếu lên thì ta có thể thấy được núi 
rừng thiên nhiên và mọi vật chung quanh.  
Chánh niệm là năng lượng được nuôi dưỡng 
bằng nhiên liệu của từng hơi thở ý thức, mỗi 
bước chân thiền hành...  Muốn thương và hiểu, 
ta phải có chánh niệm nghĩa là có mặt cho chính 
mình. 

Trong đời sống hằng ngày tâm ta cứ vắng 
mặt, cứ chạy theo muôn ngàn đối tượng thì làm 
sao ta có thể hiểu được ta.  Ta là một thực tại 
mầu nhiệm và linh động biểu hiện bằng những 
dòng sông của cảm thọ, nhận thức và tâm tư.  Sự 
sống của ta là một kho tàng bí mật ngàn đời.  
Bài học quí nhất của một đời người là hiểu được 
chính mình.  Ðức Thế Tôn sở dĩ nói được nhiều 
phương tiện pháp môn và thiên kinh vạn quyển 
là nhờ Người hiểu được chính mình.  Người đã 
nói ra những kinh nghiệm chân thật với mục 
đích hướng dẫn cho những người khác thực tập 
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theo.  Cho nên chánh niệm trước hết là có mặt 
trong từng hơi thở, mỗi bước chân, mỗi nụ cười, 
từng lời nói, mỗi ý tưởng...  Sự có mặt này là 
công phu tu tập trong đời sống.  Nhiều khi ta chỉ 
có mặt một vài giây phút rồi tâm ý tiếp tục rong 
ruổi, trôi lăn trong suy tư, mơ tưởng và nhớ 
thương.  Ta hết nghĩ tới chuyện này rồi lại mơ 
mộng tới chuyện khác.  Tâm ý ta không có khả 
năng an trú trong giờ phút hiện tại, hai bàn tay 
cứ táy máy, đôi chân cứ muốn đi.  Ta đứng ngồi 
không yên chút nào cả. 

“...Vậy nên những chốn thong dong 
Ở không yên ổn ngồi không vững vàng 
Ma đưa lối quỷ dẫn đường 
Lại tìm những chốn đoạn trường mà 
đi...”19 
Ma này là ma thất niệm và quỷ này là quỷ 

lăng xăng và tập khí.  Tập khí là những loài quỷ 
có thể lừa gạt ta.  Thất niệm là những con ma 
đưa ta đi vào những con đường lầm lạc và si mê.  
Ta không phải chỉ có mặt trong lúc ngồi thiền 
mà thực tập trở về và có mặt thường xuyên 
trong từng giây từng phút của đời sống thì cái 
nhìn của ta mới sáng, cái hiểu của ta mới sâu.  
Chứ chỉ có mặt trong vài giờ trong ngày thì 
                                                   
19 Truyện Kiều 
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không có đủ sức mạnh để sống sâu sắc so với 
những tập khí đã rong ruổi và lang thang trong 
nhiều đời nhiều kiếp.  

“Lang thang làm kiếp phong trần mãi 
Ngày hết quê xa vạn dặm trường.”20 
Ta cứ đi tìm, đi tìm một cái gì mà ta cũng 

không biết nữa.  Ta bỏ quê hương tâm linh để lo 
lắng về quá khứ và mơ tưởng tới tương lai.  Có 
mặt là trạng thái thân và tâm trở về với nhau 
trong hiện tại.  Sự có mặt này là sự có mặt đích 
thật.  Có lúc đang ngồi ở thiền đường, tâm ta đã 
ra đi trong suy tư, tưởng tượng vẩn vơ để lại 
thân ngồi đó như một cái xác không hồn.  Cho 
nên tôi thường chia sẻ với các bạn thiền sinh 
Tây phương trong những buổi đàm đạo rằng: sự 
lo sợ lớn nhất của tôi là tu hình thức.  Ngồi đó 
mà tâm trí vẫn hôn mê, tối tăm và xao lãng.  
Tâm đã chạy đi từ lâu rồi mà ta không hề hay 
biết.  Ngược lại với có mặt là vắng mặt.  Vắng 
mặt là không biết gì đang xảy ra, không có ý 
thức rõ ràng về thân tâm (bất tri và bất giác). 
Vắng mặt là do niệm lực của ta còn yếu.  Ta 
không nắm được hơi thở ý thức, không nắm 
được bước chân thiền hành cho nên tâm ý cứ âm 
thầm len lỏi ra đi, cất cánh bay cao trong muôn 
                                                   
20 Trần Thái Tông 
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ngàn vạn nẻo.  Trạng thái này sẽ làm cho ta lao 
đao và lận đận suốt đời.  Cho nên thực tập nuôi 
dưỡng ánh sáng chánh niệm là công việc quan 
trọng nhất của đời ta.  

Chánh niệm là nhựa sống, là năng lực của 
con người, là luồng điện phát ra ánh sáng.  
Chánh niệm càng bền bỉ thì chánh định càng 
mạnh mẽ.  Ta nên hiểu rõ ràng chánh định 
không phải là một trạng thái tâm thức.  Chánh 
định là ánh sáng của chánh niệm, là con đường 
trở về với ta, có khả năng  sống thường xuyên 
trong giây phút hiện tại.  Nếu không, ta vẫn còn 
lang thang, mong cầu và tìm kiếm.  Trong lúc 
ngồi thiền, ta mong muốn đạt được tới quả vị 
toàn giác nhưng quả vị ấy không phải là đối 
tượng ở bên ngoài.  Ta dựng lên con người lý 
tưởng tức là bậc giác ngộ nhưng người ấy có thể 
chỉ là ý niệm mà thôi.  Trong khi đó mục đích 
của sự tu học là dừng lại để trở về với chính con 
người chân thật của ta.  Ta là một đứa con đã bỏ 
ngôi nhà cha mẹ để đi lang thang bây giờ lại trở 
về.  Một thiền sư dạy rằng: ''Thiền là gì?  Thiền 
là đưa tâm trở về nhà.''  Tâm ý ta đang tan hoang 
và trống trải, trở về nhà được ta sẽ cảm thấy ấm 
áp và hạnh phúc.  Thân tâm nhất như là trạng 
thái cao nhất của một con người.  Cho nên trong 
đời sống hằng ngày 'về nhà' là sự thực tập quan 
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trọng vô cùng.  Mỗi khi tâm ý rong ruổi, ta trở 
về với hơi thở ý thức.  Hơi thở ý thức sẽ đưa ta 
về nhà.  Về nhà được hay chưa chỉ có ta mới 
biết mà thôi.  Trở về được, năng lượng tâm linh 
sẽ tụ lại, định lực của ta sáng lên đưa tới những 
cái thấy sâu sắc của trí tuệ.  Tu tập không chế 
tác được ánh sáng của chánh niệm, chánh định 
và trí tuệ thì ta có thể đang thực tập hình thức 
chỉ làm uổng phí thì giờ và tuổi trẻ.  

 



 
 
 
 
 
 
 

Bản Chất Thương Yêu             159 

Truyền Thừa Và Tiếp Nối 
 
Nhận thức không phải là trí tuệ.  Cái nhìn 

dựa trên nhận thức gọi là tưởng mà tưởng rất dễ 
sai lầm.  Tưởng mang nặng chất liệu chủ quan, 
thành kiến và phân biệt.  Nhìn người khác ta 
phán xét và so đo như một ông quan tòa đang 
phán đoán tội nhân.  Ði kinh hành, ngồi thiền, 
làm việc... tất cả sự thực tập đều có khuynh 
hướng biểu diễn và trình bày về một bản ngã.  
Với ánh sáng trí tuệ, tâm ta rộng lớn như hư 
không, sáng trong như vầng nguyệt.  Hư không 
làm mát mẻ và ôm ấp sự sống của muôn loài.  
Ánh sáng có khả năng đả thông và chuyển hóa 
những bức màn u mê và đen tối.  Ta không đòi 
hỏi gì hết bởi vì tâm ta là không gian.  Ta nhìn 
người khác một cách trong sáng, nhẹ nhàng và 
khỏe khoắn.  Một cái nhìn như thế có thể đưa tới 
sự thông thương giữa con người.  Ta thấy em ta 
nhưng đồng thời cũng thấy chính mình.  Theo 
Duy thức học, nhận thức bao gồm chủ thể nhận 
thức và đối tượng nhận thức, em ta là đối tượng 
nhận thức của ta và cũng chính là nhận thức ta.  
Ta cảm thấy bực bội trong lúc nhìn em thì ta 
phải thấy sự bực bội ấy cũng chính là ta.  Những 
tâm hành trách móc, hờn dỗi, thương yêu, ghét 
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bỏ... cũng thế, ta phải thấy được chúng là những 
biểu hiện từ trong tâm thức.  Người kia dễ 
thương hay đáng ghét đều tùy thuộc vào tâm ta 
hết.  

Thực tại của con người thật là sâu sắc và 
huyền diệu gấp trăm ngàn lần so với cái nhìn 
của ta.  Em ta có lúc đáng ghét nhưng lúc khác 
lại dễ thương.  Ta nên có cái nhìn phóng khoáng 
và nhẹ nhàng với những người chung quanh để 
đừng bị kẹt vào cố chấp và vướng mắc trên một 
cái thấy.  Ta thấy em ta nhưng phải có khả năng 
vượt ra ngoài hình tướng của em.  Nhìn điệu 
Nhất hay sư chú Pháp Hữu, tuy chú Ðiệu là 
người nhỏ tuổi nhất trong chùa nhưng ta phải 
thấy được hình bóng Sư Ông Từ Hiếu trong em.  
Năm xưa Sư Ông đã từng làm điệu.  Sư Ông là 
ông nội của chúng ta, Người đã từng làm điệu 
như điệu Nhất bây giờ.  Nhờ chú điệu năm xưa 
ấy mà bây giờ mới có Thầy, các sư thúc và anh 
em chúng ta.  Ðó là cái nhìn tương tức, là cái 
nhìn tiếp nối của truyền thừa.  

Cái nhìn của ta thường bị kẹt vào một 
hình tướng nhất định nên ta không thấy được 
bản chất của sự sống.  Là thầy và sư anh của các 
điệu, ta nên tập nhìn bằng cái thấy tiếp nối và 
tương tức để xúc chạm được chân tướng của các 
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điệu.  Nhìn như thế ta sẽ thương các điệu lắm 
bởi vì các em đang mang dòng dõi tâm linh của 
Sư ông và chư vị tổ sư.  Mỗi khi dạy các em, ta 
sẽ đối xử với họ một cách thương yêu và ngọt 
ngào chứ không dùng uy quyền hay bộc lộ sân 
si, nóng giận.  Nhìn bằng niệm, định và tuệ giúp 
ta vượt ra ngoài ảo tưởng về sự vận hành của 
bản ngã, địa vị và uy quyền.  Nhìn như vậy tâm 
ta duy trì được sự trong sáng, hồn nhiên và vô 
tư.  Ta lấy đi hàng rào ngăn cách giữa ta và 
người khác.  Các bạn có thấy hay không?  Cái 
nhìn này sâu lắm, là cách nhìn của một người 
giác ngộ nên ánh sáng của chánh niệm, chánh 
định và trí tuệ là chất liệu của giải thoát, là nhựa 
sống của người tu.  Ta còn tìm cầu quả vị toàn 
giác làm gì nữa?  Bởi vì ánh sáng ấy chính là 
bản chất của một bậc toàn giác.  Ðiều quan 
trọng là công dụng của ánh sáng ấy có biểu hiện 
thường xuyên hay không mà thôi.  Lúc vào thiền 
đường, đặt chân nào vào trước, ta hoàn toàn 
không hay biết thì chứng tỏ niệm lực của ta còn 
non yếu.  Mỗi khi cơn sân hận và buồn tủi phát 
khởi, ta không nhận diện được năng lượng ấy thì 
cũng chứng tỏ niệm lực của ta còn yếu.  Nhìn 
người khác bằng sự trách móc mà ta không hay 
biết gì cả thì đường giải thoát còn xa vời vợi.  
Ta cứ chạy theo tập khí để đồng lõa với nó mà 
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chia rẽ và hờn dỗi nhau thì sự tu tập của ta vẫn 
còn chưa chín.  Chính ngay đó, ta đã đánh mất 
ta, ngọn đèn chánh niệm bị thổi tắt từ lâu rồi cho 
nên ta hãy trở về với hơi thở ý thức để nhận diện 
lại sự sống và an trú trong hiện tại.  Những 
phương pháp thực tập căn bản như hơi thở, bước 
chân, thi kệ, ngồi thiền, niệm Bụt, tụng kinh đều 
là những con đường đưa ta về với ta.  Trong lúc 
lạy Bụt, tâm ta không ý thức tới hành động lạy 
và bản chất của đối tượng đang lạy thì cái lạy ấy 
không thể nào tạo ra được ánh sáng của chánh 
niệm, chánh định.  Dầu cho ta lạy Bụt một ngàn 
lần, một vạn lần đi nữa thì bản ngã cũng không 
thể nào rã ra được, cho nên trong khi lạy xuống 
ta phải đập tan bản ngã, phải hòa nhập với đối 
tượng đang lạy.  Muốn được như vậy, chánh 
niệm phải luôn luôn có mặt, ánh sáng trong nội 
tâm phải được thắp lên.  Ta không thể lạy như 
một cái máy, lên xuống mà không có chú ý gì 
cả.  
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‘Mỗi Lời Là Châu Ngọc’21 
 
Tình thương và hiểu biết làm bằng chất 

liệu tu tập trong đời sống hằng ngày.  Lắng nghe 
lại ngôn ngữ và cách nói, ta sẽ biết rõ ràng tình 
thương đang thật sự có mặt trong ta hay không.  
Nhiều khi ta hoàn toàn không biết ta đang nói 
gì.  Có một lực lượng ma quái nào đó xúi ta nói.  
Ta nói không hở miệng.  Ta nói tới chuyện 
người này rồi lại nói tới chuyện người kia.  Ta 
chê bai, trách móc, nói xấu…  Lời nói của ta 
chứa đựng chất liệu của sân si, bực bội và chua 
cay.  Càng nói nhiều trong thất niệm, bồn chồn, 
rối loạn, ta càng tạo ra hiểu lầm và đổ vỡ trong 
ta và những người chung quanh.  Vì thế ta cố 
tình tránh né để không còn phải nói chuyện 
nhiều với những người chung quanh.  Hai trạng 
thái nói nhiều và không muốn nói không phải là 
cách tiếp xử thù thắng.  Ta nên nói chuyện với 
nhau để tạo ra sự truyền thông giữa ta với những 
người khác.  Ý thức về lời nói cũng là một thực 
tập sâu sắc.  Ta biết lúc nào nên nói và lúc nào 
không nên nói.  Lời nói của ta được thúc đẩy từ 
suy tư nào, ý nghĩ nào, tình cảm nào và cảm xúc 

                                                   
21 Thi kệ nhật dụng 



 
 
 
 
 
 
 

164            Bản Chất Thương Yêu 

nào.  “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà 
nói cho vừa lòng nhau.”22  Câu ca dao này chỉ 
rõ phương pháp và nghệ thuật nói năng.  Lời nói 
của ta có thể đem lại sự xây dựng và tin yêu, có 
thể giúp cho người khác đi qua một cơn khủng 
hoảng tinh thần và cứu được mạng người nên ta 
không nên hà tiện lời nói dễ thương.  Thấy 
những gì hay ho nơi người khác, ta nên nói ra.  
Thấy con có hành động cao đẹp và dễ thương, 
mẹ nên khen liền.  Con người là một bông hoa.  
Lời nói xây dựng và dễ thương là nước mát để 
giữ cho bông hoa ấy xinh tươi mãi hoài.  Ðiều 
cấm kỵ nhất là nói khéo mà không có nội dung, 
nghĩ một điều và nói một nẻo cho nên ngôn ngữ 
phải phát xuất từ trái tim của ta.  Cách nói của ta 
không phải chỉ biểu lộ sự khéo léo và tính xã 
giao như người làm thương mại hay chính trị mà 
phải biểu hiện được tình thương và sự hiểu biết.  
Nói lời ái ngữ là cơ hội để ta thực tập xây dựng 
truyền thông với những người thương.  Chỉ qua 
ngôn từ ta mới biết tâm ý, cái thấy, cái nghe và 
cảm thọ của ta như thế nào mà thôi. 

Suy tư của ta cũng là một cửa ngõ khác để 
cho ta thực tập nhìn rõ về mình.  Trước khi nói 
ra lời, ta đã có sẵn ý tưởng ấy trong tâm.  Suy tư 
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là những lời nói âm thầm trong tâm, là nguồn 
gốc cho ngôn ngữ.  Tư duy chân chánh đưa tới 
lời nói chân chánh.  Có những suy tư nuôi 
dưỡng chất liệu thương yêu, thông cảm mà cũng 
có những suy tư đưa đến chia rẽ, khổ đau và hận 
thù.  Vì vậy mỗi khi nghĩ tới người khác, ta hãy 
nhớ suy nghĩ tới những cái hay cái đẹp của họ.  
Ta chú ý tới sự thực tập uy nghi, giới hạnh để 
nhắc nhở mà nuôi lớn sự thực tập của chính 
mình.  Ta cũng nương vào sự thực tập của mỗi 
người để liên hệ tốt với người khác bởi vì ta 
không thể nào tồn tại riêng biệt độc lập như một 
cá nhân.  

Ý thức về cái nhìn của ta là thực tập 
chánh niệm trên cái tưởng.  Tưởng là tri giác, là 
nhận thức.  Nhận thức gồm có đối tượng nhận 
thức (cảnh) và chủ thể nhận thức (người).  Cái 
nhìn của ta phát xuất từ những hạt giống ở trong 
tâm thức do đó nó có tính chất chủ quan, tức là 
ta phóng cái nhận thức chủ quan của ta lên trên 
đối tượng.  Hiện tượng này tâm lý học Tây 
phương gọi là ‘‘projection’’.  Ta không tiếp xúc 
với người ấy mà ta tưởng tượng và tạo tác trong 
tâm thức về người ấy.  Ta thật sự không nhìn 
thấy, không lắng nghe người kia mà chỉ ôm ấp 
vào ảo ảnh có sẵn trong tâm ý để ta thương ghét, 
vui buồn,…  Chiến tranh với Iraq đã làm cho ta 
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đau khổ cùng cực và tuyệt vọng da diết cho nên 
ta đổ tất cả khổ đau ấy lên tổng thống Bush.  Ta 
lên án, giận ghét và thù hận ông tổng thống 
trong khi đó hơn 75% dân chúng đang ca ngợi 
tổng thống Bush, xem ông là vị cứu rỗi cho toàn 
thể thế giới.  Cũng cùng một đối tượng, một bên 
thì thương yêu, ca ngợi và thần tượng, một bên 
thì thù ghét.  Do đó tâm ý con người là nguồn 
gốc của tất cả những tình cảm, suy tư và nhận 
thức.  Không biết tu tập để nhìn vào tình cảm, 
suy tư và nhận thức ta sẽ trở thành nạn nhân của 
thành kiến, kỳ thị, sai lầm trong cách nhìn, cái 
nghe và cảm nhận của ta.  Ta đã say mê người 
ấy một cách điên khùng nhưng sau khi quen 
nhau một thời gian thì hai người giận nhau.  Ta 
khám phá ra rằng hình ảnh say mê là người 
trong mộng chứ cô gái này chẳng có chút nào 
nết na, thùy mị và diễm lệ như ta tưởng.  Nhìn 
cho kỹ cô gái ấy là nạn nhân của cái tưởng của 
ta.  Ta đã đặt ra một cái khuôn nhận thức về 
người con gái đẹp đẽ, thùy mị và nết na để yêu 
thương ngục tù nhận thức ấy.  Trong khi đó cô 
gái này là một thực tại rất sâu sắc mầu nhiệm.  
Cô có cách nói năng, suy tư và thương yêu của 
cô, ảnh hưởng từ hoàn cảnh, gia đình, và xã hội.  
Cô không thể là người trong mộng đã sống cách 
đấy mấy chục năm.  Ta đã ôm ấp một ảo tưởng 
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để thương yêu thì tình thương ấy chỉ đem lại tù 
túng và khổ đau mà thôi.  Cho nên ta thực tập 
hơi thở để chiếu ánh sáng chánh niệm vào cách 
nhìn, cái nghe, suy tư và cảm nhận để tháo tung 
những cánh cửa tù ngục của nhận thức để tình 
thương thật sự là tình thương.  
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  Ta là một thai nhi nối liền với mẹ bằng 

       muôn ngàn cuống nhau vô hình. 
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Thai Nhi Nằm Trong Lòng Mẹ 
 
Tình thương dành cho ta cũng là tình 

thương san sẻ cho người khác.  Con người là 
một chủng loại sống chung với nhau.  Ðức Thế 
Tôn dạy rằng: ''ta không thể tách biệt ta ra 
ngoài bất cứ hiện tượng nào của sự sống trong 
đó có con người.''  Thế thì sống côi cút một 
mình, trốn tránh xã hội con người để đi tìm hạnh 
phúc và giải thoát riêng biệt là một chuyện 
không thể xảy ra.  Sự liên hệ giữa ta với mọi 
loài chúng sanh là một thực tại linh động.  Sự 
sống chỉ có thể xảy ra qua sự trao đổi bằng con 
đưòng đi vào, đi ra của mọi hiện tượng trong sự 
sống.  Dù sao đi nữa, ta cũng cần không khí để 
thở.  Ta hít vào dưỡng khí làm cho máu huyết 
lưu thông, tươi thắm để nuôi từng tế bào và 
những bộ phận trong cơ thể.  Ta rất cần nắng 
ấm, nước ngọt, đất lành, thức ăn, không gian... 
để sống.  Ta cần cỏ cây, hoa lá và dòng sông để 
sống.  Ta là một thai nhi nối liền với muôn ngàn 
yếu tố trong sự sống bằng muôn ngàn cuống 
nhau vô hình.  Hồi còn nằm trong bụng mẹ, ta 
nối liền với mẹ qua một cuống nhau.  Bao nhiêu 
chất bổ, thức ăn, tình thương và vui buồn của 
mẹ đều đi vào trong ta bằng cuống nhau ấy.  
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Bây giờ đã sinh ra, ta vẫn còn nối liền với những 
bà mẹ khác trong sự sống bằng những cuống 
nhau vô hình.  Cho nên con người không thể 
sống tách rời ra ngoài những hiện tượng khác 
trong sự sống, cho dầu anh có muốn tách rời 
cũng không thể được.  Mỗi giây mỗi phút không 
khí đi vào ta, nắng ấm đi vào ta, tình thương yêu 
đi vào ta và niềm đau thương của muôn loài 
cũng đi vào ta.  Ðây không phải chỉ đứng về 
phương diện vật chất mà thôi, tâm thức, cảm 
thọ, suy tư cũng thế.  Sự tương quan, tương 
duyên này đi theo định luật của năng lượng 
chuyển biến (energy conservation) và kết cấu 
hóa học (chemical bonding).  Vì thế tìm cầu quả 
vị giải thoát cho một cá nhân không thể có được, 
không thể xảy ra được.  Cho nên sau khi Ðức 
Thế Tôn thành đạo, Người luôn luôn bao quanh 
bởi chư vị tôn giả.  Ðối với tất cả muôn loài 
khác Người thương yêu như những người thân 
thương ruột thịt trong dòng họ Thích Ca.  Người 
không chỉ đi dạy ở Thành Ca Tỳ La Vệ mà đi 
dạy khắp mọi nơi.  Bởi vì bản ngã đã bị phá 
tung rồi thì tình yêu này không thuộc về một 
quốc gia nào hay một chủng loại nào mà nó có 
khả năng ôm ấp và bao trùm tất cả muôn loài.  
Tình thương chân thật là tình cảm được sinh ra 
trong cái thấy tiếp nối và tương tức của mọi hiện 
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tượng trong sự sống.  Nó là một sức mạnh mới.  
Một cây chẳng làm ra được một khu rừng.  Một 
con én không thể làm ra mùa xuân.  Một giọt 
nước không bao giờ có thể đi ra được biển cả, 
chỉ có dòng sông mới đi tới được biển, chỉ có 
năng lực của tình thương chân thật mới giúp cho 
ta đi trọn con đường giải thoát.   

Năng lượng tu tập một mình, ngồi thiền 
một mình không mạnh bằng năng lượng của 
tăng thân trừ những vị đã kiến đạo, đã tu luyện 
lâu năm, tập khí đã mòn rồi thì mới tu tập một 
mình được.  Nếu mức tu của ta chưa được như 
những vị đạo sư ấy mà cứ muốn tách rời ra khỏi 
tăng thân để ở một mình thì sớm muộn gì ta 
cũng bị chi phối bởi những thói quen như giải 
đãi, phóng túng, lười biếng của bản năng tập 
khí...  Cho nên ta phải nương tựa vào tăng thân 
để tu tập mặc dầu ta đã tu tập khá rồi nhưng có 
những tập khí vi tế có thể ta chưa thấy được.  Có 
khi ta ngồi thiền rất thành công, đi thiền rất 
thành công nhưng bỏ đôi dép không ngay ngắn, 
mở cánh cửa vẫn còn vô ý thức, nói năng vẫn 
còn vụng về.  Ðiều này chứng tỏ khả năng tỉnh 
giác của ta chưa đủ mạnh để kiểm soát tất cả 
mọi hành động trong đời sống.  Không nhận biết 
được tư tưởng của ta trước khi ta muốn chia sẻ 
nghĩa là còn nhiều lĩnh vực trong thâm tâm ta 
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vẫn chưa biết rõ.  Vì thế ta phải nương vào sức 
mạnh chánh niệm của tăng thân để được nhắc 
nhở và nâng đỡ trong sự thực tập.  
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Ngồi Lại Bên Nhau 
 
Anh em yểm trợ, soi sáng và giúp đỡ cho 

ta đi ngang qua những thói quen có thể dẫn ta 
vào những con đường đen tối và quên lãng.  Ta 
chỉ có thể buông bỏ được những ước muốn riêng 
tư, mặc cảm tự ái sau khi đã được tăng thân mài 
dũa và soi sáng.  Trong một buổi soi sáng, sở dĩ 
ta có thể lắng nghe sâu sắc và thanh tịnh sự soi 
sáng của các bạn tu một cách thẳng thắn, trực 
tiếp là nhờ năng lực của tăng thân.  Tăng thân 
cũng giúp cho người kia can đảm nói ra được 
những suy tư và cảm nghĩ của người ấy mà 
không sợ bị la rầy hay lên án.  Nhờ sự bảo hộ 
của tăng thân, ta mới có khả năng xây dựng cho 
nhau mà không trở thành nạn nhân của tự ái và 
hận thù.  Trong việc soi sáng, ta không cần phải 
chấp nhận tuyệt đối, không cần phản ứng bằng 
giận hờn, nóng nảy và cũng không nên đổ hết 
lỗi cho ta.  Hãy dùng những lời soi sáng của anh 
em mà phản chiếu vào hành động, suy tư và lời 
nói của ta để thấy rõ ta hơn bởi vì nhận xét của 
mỗi người về ta có phần đúng nhưng cũng có 
phần sai.  Vì thế ta cứ ghi nhận hết tất cả những 
lời xây dựng của người khác.  Phản ứng lại một 
cách máy móc, chứng tỏ rằng ta không có sức 
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mạnh và sự bình thản trong tâm.  Ngược lại ta 
không nên ghim vào lòng những lời xây dựng và 
soi sáng để giận hờn hoặc mặc cảm tự ti.  Thỉnh 
thoảng có những lời xây dựng hơi mạnh đã làm 
cho ta tổn thương và đau đớn nên về tới phòng, 
ta cảm thấy đau khổ và nằm liệt trên giường 
mấy ngày luôn.  Có những viên thuốc mạnh làm 
cho bệnh nhân mệt nhoài trong mấy ngày nhưng 
sau đó cơn bệnh mới lành được.  Soi sáng cũng 
như thế, đại chúng soi sáng một cách thẳng thắn 
như vậy thì mới trị được những tập khí nặng nề 
và cố chấp của ta.  Tăng thân nói thẳng chứng 
bệnh thiệt chứ không nói khéo léo, vòng vo hay 
lấy lòng.  Bản ngã của ta lớn như trái núi vì thế 
hễ có ai đụng tới nó thì ta nổi sân si liền. 

Chỉ có những người thương ta thật sự mới 
nói lỗi lầm cho ta mà thôi.  Lúc ôn Ðôn Hậu còn 
tại thế, mỗi khi có ai chỉ một lỗi lầm nhỏ cho Ôn 
thì Ôn mừng suốt ngày.  Ôn mừng ra mặt rõ 
ràng giống như vừa mới nhận được một món 
quà.       

Có một thời Thầy dạy tôi rất là mạnh.  
Thầy đã thấy được bản ngã to tướng của tôi cho 
nên Người đã không ngần ngại giáng xuống 
những đòn chí tử.  Năng lượng sân si, tự ái của 
tôi nổi lên dữ lắm.  Tôi giận run người, mất hết 
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bình tĩnh, an lạc.  Tôi muốn vùng dậy để chạy ra 
khỏi thiền đường Nước Tĩnh nhưng Thầy đang 
giảng pháp cho một hội chúng lớn nên tôi phải 
ngồi ở đó để theo dõi hơi thở.  Hơi thở của tôi 
nóng ran.  Hơi thở làm vơi dần cơn nóng giận và 
đem vào không khí mát mẻ để ôm ấp cơn giận 
trong tôi.  Năm 96, trong chuyến về thăm chùa 
Tổ với một số anh chị em, tôi may mắn đã cảm 
nhận sâu sắc năng lượng bình an, thương yêu và 
tự tại của chư tổ từ nơi ánh mắt trên bức ảnh, 
cây khế, bộ phản, ngôi tháp...  Năng lượng ấy cứ 
đi vào tôi như ánh nắng mùa hạ đi vào da thịt để 
yểm trợ cho tôi vì thế bao mệt mỏi, lo âu và 
phiền muộn của tôi tan biến hết.  Mỗi ngày tôi 
đều được quét tháp tổ.  Thể xác của chư tổ nằm 
đó nhưng tinh anh và năng lượng tâm linh vẫn 
còn sống động một cách lạ thường.  Lúc ấy tôi 
mới hiểu được thật sự câu nói của cụ Nguyễn 
Du: ''chết là thể xác, còn là tinh anh.''  Tôi cầu 
cứu với Sư ông Từ Hiếu và chư vị tổ sư giúp 
cho tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này.  Nhờ 
năng lượng thương yêu của chư tổ, cơn giận của 
tôi vơi đi rất nhiều, và tôi đã không hành động 
theo sự nóng giận ấy.  Ðó là nhờ năng lực của 
tăng thân và phương pháp thực tập. 

Muốn xây dựng tình huynh đệ, trước hết 
ta phải nói chuyện với nhau  bởi vì không nói 
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cho nhau nghe thì ta vẫn suy nghĩ trong tâm ta 
như thường.  Nhờ nói ra, ta đả thông được 
những nhận thức, suy tư và hiểu lầm về người 
kia và cũng giúp người kia hiểu thêm về họ.  
Truyền thông với nhau được, ta không còn ôm 
ấp những nỗi hiềm hận và trách móc.  Nhờ nói 
ra được người kia sẽ hiểu được bản tính của ta 
và người ấy sẽ cẩn trọng hơn trong lúc tiếp xúc 
với ta để không tạo ra đau khổ cho nhau.  Anh 
em phải thường gặp gỡ để tâm sự với nhau, 
đừng có sợ mất thì giờ.  Càng tâm sự, càng cởi 
mở, càng thông cảm và càng hiểu nhau hơn.  
Tâm sự là những chuyện trong tâm.  Chữ này rất 
là hay và mang đầy đủ ý nghĩa của sự liên hệ 
mật thiết.  Anh em tới chơi, nói chuyện, uống trà 
và tâm tình với nhau.  Có gì quan trọng ta đóng 
cửa lại để xây dựng cho nhau.  Trong chuyến đi 
Việt Nam năm nay sở dĩ tôi được sư anh trụ trì 
thương mến, tôi thương kính trở lại sư anh, 
không có những trách móc, giận hờn và hiểu 
lầm trong suốt chuyến đi là nhờ anh em nói 
chuyện với nhau.  Ðóng cửa lại để nói chuyện, 
xây dựng và thương nhau.  Sở dĩ ta không nói 
chuyện được với nhau là tại vì cả hai người đều 
bị chi phối bởi mặc cảm tự ái.  Ta ghim ở trong 
tâm và giữ chặt trong lòng những hờn giận lâu 
ngày sẽ sinh ra những cục nội kết.  Từ đó ta lên 
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án, trách móc và chia rẽ nhau thì không bao giờ 
ta có cơ hội đập tan được khổ đau.  Chỉ có tới 
với nhau để mài dũa và cọ xát như những chiếc 
đũa trong một bó đũa thì phiền não mới từ từ 
chuyển hóa.  

Dù muốn hay không muốn tới với người 
khác, ta vẫn liên hệ với họ.  Mỗi ngày họ dùng 
hai bàn tay thương yêu để làm vườn, quét nhà, 
lặt rau, vo gạo và nấu cơm cho ta.  Có lúc sư anh 
đã làm việc một cách âm thầm cho ta rảnh rỗi để 
vui chơi và học hành mà ta không hay biết vì 
anh em không tới với nhau đuợc, không có sự 
truyền thông.  Cho nên mỗi khi được ngồi một 
bên sư anh, ta hãy mở lòng ra để cảm nhận được 
năng lượng thương yêu, an lạc, vững chãi và 
đồng thời ta sẽ cảm thấy gần gũi với Thầy ta.  
Trong lúc ngồi thiền bên nhau, đi thiền hành với 
nhau, sống chung với nhau, xin đừng tạo ra cảm 
giác xa cách, đừng giam ta lại trong chiếc vỏ 
của bản ngã, đừng nhốt ta trong ngục tù của tư 
duy.  Xin đừng là một hải đảo cô đơn, hãy mở 
trái tim ra để tiếp nhận năng lượng tập thể.  Tu 
tập là mở tung cánh cửa trái tim để cảm nhận 
tình thương của sự sống cho sâu sắc, hãy đem 
tình thương ấy đi vào để nuôi dưỡng tâm linh.  
Trí năng chỉ tạo ra sự ngăn cách mà thôi.  Hai 
anh em ngồi yên bên nhau, uống chung một 



 
 
 
 
 
 
 

178            Bản Chất Thương Yêu 

bình trà thơm tho trong không khí im lặng là 
một hình ảnh tuyệt vời biết mấy, đẹp hơn tất cả 
những bài thơ tuyệt tác.  Ðừng sợ mất thì giờ để 
học bởi vì sự liên hệ tốt đẹp với nhau là một bài 
học vô giá, nó sẽ mở ra những chân trời hiểu 
biết về bản thân và những người chung quanh.  
Liên hệ tốt với nhau chứng tỏ trái tim ta đã mở 
tung ra rồi. 

Không có tình thương là không có hạnh 
phúc, và đời sống của ta không có ý nghĩa gì cả.  
Biết nhiều giáo lý mà không cảm nhận được tình 
thương của những người xung quanh, ta sẽ cảm 
thấy cô đơn và lạc loài.  Ta sẽ không có sức 
mạnh để sống sót như cây thiếu nhựa sống sẽ 
chết dần chết mòn.  Niềm sợ hãi lớn nhất là anh 
em không thương yêu nhau cũng giống như con 
người sợ nhất là vi trùng ở trong cơ thể, còn vi 
trùng ở ngoài không nguy hiểm mấy.  Anh em 
thương nhau thì không có người nào, lực lượng 
nào có thể chia rẽ được.  Bây giờ quí vị có nói gì 
về sư anh trụ trì của tôi thì tôi vẫn luôn luôn 
thương yêu và kính mến sư anh bởi vì sư anh là 
người hiểu được tôi, sư anh là hình bóng thân 
yêu của Thầy, đã từng nâng đỡ cho tôi trong 
những đoạn đường khó khăn và chướng ngại.  
Tình thương đó thấm thía lắm và không ai có 
thể chia rẽ được chúng tôi. 
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Trong kinh Ðức Thế Tôn nói rằng: ''Một 
nước hùng mạnh là mọi người dân tới với nhau'' 
có nghĩa là họ không chia rẽ ra từng nhóm nhỏ.  
Toàn dân tới với nhau, họp mặt nhau, và lắng 
nghe những ý kiến của nhau.  Nhớ lại thời 
chống quân Mông Cổ, sở dĩ người Việt đánh bại 
được quân xâm lược bởi vì cả nước đoàn kết 
thành một khối.  Hội Nghị Diên Hồng nói lên 
được sức mạnh của sự đoàn kết ấy.  Sức mạnh 
đó rất oai hùng.  Dân ta ít, đất lại hẹp mà đánh 
bại một thế lực hùng cường như Mông Cổ thì 
chỉ có sức mạnh của toàn dân mà thôi.  Cho nên 
anh em tới với nhau, ngồi bên nhau, uống trà với 
nhau, nói chuyện và nhìn mặt nhau là một thực 
tập rất sâu sắc.  Nhìn nhận người này là em, 
người kia là anh thì ta sẽ lấy đi rất nhiều khó 
khăn và hiểu lầm trong ta.  Tuy nhiên sống 
chung với nhau thỉnh thoảng có sự giận hờn 
giữa hai người là chuyện bình thường.  Chính vì 
thế ta mới có cơ hội để nhìn lại ta, để đưa tình 
thương càng ngày càng sâu sắc và đẹp đẽ.  

Lúc mới vào tu tôi rất sợ mất thì giờ bởi 
vì tôi muốn học thật nhiều, muốn ngồi thiền thật 
lâu, do đó tôi không có thì giờ chơi với anh em.  
Thế nhưng sự tu tập của tôi vẫn không tiến bộ vì 
tôi không có liên hệ tốt với anh em.  Tôi chỉ 
muốn tìm cầu quả vị giác ngộ cho riêng mình.  
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Tôi sống ích kỷ.  Trong khi đó tình thương là 
sống cho người và sống vì người.  Chăm sóc 
cho nhau, uống trà với nhau, nói chuyện tâm sự, 
gặp gỡ nhau là để thấy được sự phản ứng của 
nội tâm đối với những người chung quanh để 
chuyển thành thông cảm và thương yêu.  
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Mở Cánh Cửa Tâm Linh 
 

Ta không nên phán xét và lên án trong lúc 
lắng nghe người khác.  Hãy để cho người ấy có 
cơ hội nói ra được ý kiến và nỗi lòng của họ.  
Mỗi người có một cách nói chứ không phải nói 
theo cách của ta.  Thường thường khi lắng nghe 
người nào, ta có khuynh hướng muốn ý kiến 
người ấy phải giống ý kiến của ta thì ta mới chịu 
ngồi nghe, biểu lộ sự đồng ý và cảm thấy khoái 
lạc trong tâm.  Nếu người khác nói ngược ý kiến 
có sẵn trong ta thì ta lên án và chống đối lại ở 
trong tâm.  Tới với nhau để mở trái tim mà lắng 
nghe một cách thẩm thấu là một công phu tu tập 
rất cao.  Từ từ ta chuyển đổi được tính phán xét.  
Ta thường ưa làm ông quan tòa để phán xét 
người chung quanh.  Ta chia rạch ròi giữa đúng 
sai, thiện ác, bạn thù...  Ta hãy tập chăm sóc cho 
nhau.  Lấy tình thương và trái tim để đối xử với 
nhau.  Bảo đảm ta sẽ cảm nhận được tình 
thương và sự nâng đỡ của nhau ngay lập tức.  
Không phải ta ban tặng tình thương cho người 
kia đâu mà chính ta hưởng được tình thương ấy 
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ứa ra từ trong tim mình.  Sự cảm nhận phát xuất 
từ trái tim.  Trí năng và kiến thức chỉ chận đứng 
tình thương và lòng lân mẫn trong ta mà thôi.  
Cho nên người ta thường nói rằng đừng bao giờ 
dùng cái đầu để sống, hãy dùng trái tim để sống.  
Cái đầu của ta hoạt động trên ý thức so đo, phán 
xét, phân tích..., càng so đo bao nhiêu càng mâu 
thuẫn bấy nhiêu, càng phán xét bao nhiêu càng 
bực bội, giận hờn bấy nhiêu.  Phải dập tắt những 
tâm niệm ấy đi thì ánh sáng của chánh niệm mới 
chiếu sáng lên được.  Nắm lấy hơi thở ý thức để 
ánh sáng tỉnh thức trở về thì tự nhiên trái tim mở 
tung ra những cánh cửa ngăn cách.  

Tâm thức ta bị bức tường bản ngã chắn 
ngang giữa tàng thức và ý thức.  Bản ngã này 
chận đứng sự liên hệ giữa ta với ta, giữa ta với 
người cho nên mục đích tu học là mở cánh cửa 
tâm linh này.  Ta phải mở ra cho được cánh cửa 
ngục tù của bản ngã.  Mở được cánh cửa tâm 
linh rồi thì sự chia sẻ của người khác sẽ đi vào 
được chiều sâu tâm thức, còn không ta chỉ sống 
phía trên của ý thức bị điều khiển nặng nề của 
bản ngã.  Mới nghe là dội ra lại liền lập tức bằng 
sự phản ứng và phán xét.  Mới nghe một câu nói 
vụng về của đứa con trai, người cha đã nổi nóng 
và quát lại một cách hung dữ.  Cái nhìn đầy 
trách móc, phán xét và uy quyền sẽ không xây 
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dựng được tình thương chân thật, và trái tim sẽ 
không mở ra được.  Chỉ có sức mạnh của niệm 
định mới mở được cánh cửa tâm linh để cho ánh 
sáng ở tiềm thức chiếu lên trên ý thức.  Trong 
vùng ánh sáng này, nhận thức của ta trở nên 
trong sáng, không bị chi phối bởi năng lượng kỳ 
thị, phán xét và trách móc.  Ngôn ngữ của ta 
không tranh chấp hơn thua.  Ta sẽ không nói 
xấu người này người kia.  Thường thường, con 
người ưa tìm tòi những tính hư, tật xấu của 
người chung quanh và che dấu những lỗi lầm 
của tự thân.  Tính con người lạ lùng như vậy đó.  
Trong vùng ánh sáng này, ta sẽ chuyển hóa từ từ 
những hạt giống xấu ấy.  Nói xấu, nói móc chỉ 
là tập khí của bản ngã bởi vì giận hờn và bực bội 
cho nên lời nói của ta không dễ thương.  Suy tư 
của ta cũng từ từ trở nên trong sáng.  Ta thấy rõ 
dòng sông suy tư.  Suy tư nào đưa tới khổ đau, 
hận thù thì ta nhận diện để đừng nô lệ cho nó.  
Suy tư nào đưa tới thương yêu, hiểu biết thì ta 
nuôi dưỡng trong đời sống hằng ngày.  Ta biết 
suy nghĩ những gì để có thể nuôi dưỡng cho ta 
và cho những người chung quanh.  Ta biết nghệ 
thuật 'dương thiện ẩn ác'.  Ta công nhận và nói 
ra những cái hay cái đẹp của người khác.   

Tô Đông Pha là một nhà văn lỗi lạc một 
thời ở Trung Quốc và là một phật tử mộ đạo.  



 
 
 
 
 
 
 

184            Bản Chất Thương Yêu 

Ông thường đàm đạo Phật Pháp với thiền sư 
Phật Ấn.  Do tính tài hoa trong thi ca và văn 
chương nên ông thường xem mình giỏi hơn 
người.  Một hôm ông ngồi thiền với thiền sư 
Phật Ấn.  Ông cảm thấy khoan khoái trong tâm 
nên hỏi Thiền Sư: ‘‘Ngài thấy dáng ngồi của tôi 
như thế nào?’’  Ngài Phật Ấn trả lời: ‘‘Rất trang 
nghiêm, giống một vị Phật.’’  Tô Đông Pha 
nghe xong cảm thấy hết sức khoái chí.  Thiền 
Sư tiếp đó hỏi Tô Đông Pha.  ‘‘Học sĩ!  Ông 
xem thế ngồi của tôi như thế nào?’’   Đã từ lâu, 
Tô Đông Pha muốn tìm cơ hội để đùa cợt Thiền 
Sư bởi vì trong quá khứ ông đã bị Thiền Sư 
điểm đúng cái bệnh tự cao tự đại nên ông lập tức 
trả lời: ‘‘Giống một đống phân bò.’’  Ông rất tự 
đắc rằng mình đã thắng Thiền Sư keo này, mình 
cao thượng và giải thoát hơn cả Thiền Sư.  Khi 
về nhà ông khoe với cô em gái của ông về 
chuyện ấy.  Cô gái bảo rằng: ‘‘Anh đã thua 
Thiền Sư rồi.  Tâm Thiền Sư có Phật nên thấy 
anh là Phật.  Tâm anh chứa đống phân bò nên 
thấy Thiền Sư là đống phân bò.’’  Tâm ta trong 
sáng thì suy tư và lời nói của ta cũng trong sáng.  
Tâm ta xấu xa, ô nhiễm thì suy tư và lời nói của 
ta cũng xấu xa, ô nhiễm. 

Khi cánh cửa tâm linh mở tung, chánh 
niệm ở trong tiềm thức sẽ chiếu lên thành một 
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vùng ánh sáng trên mặt phẳng ý thức.  Dòng 
sông tư duy, cảm thọ, tâm tư đi ngang qua 
vùng ánh sáng này đều bị chiếu soi.  Ta biết rõ 
ràng ta đang suy nghĩ gì, đang cảm giác gì.  Ta 
biết nên nói gì với người kia, biết mở trái tim 
ra để lắng nghe họ.  Trái tim này không phải 
là trái tim vật chất mà là trái tim tâm linh.  Tự 
nhiên ta ngồi nghe mẹ ta một cách hồn nhiên vô 
tư.  Ta tới với anh em thật thoải mái mà không 
có một chướng ngại gì cả.  Tình thương đi vào 
nhau.  Ðó là năng lượng xây dựng tình thương 
chân thật, là con đường đi về biển giác.  Thương 
được một người thì từ từ ta sẽ thương được 
nhiều người khác bởi vì khi hiểu thương trong 
trạng thái tâm ý trong sáng thì giận hờn và trách 
móc đều tan biến hết.  Những hạt giống phiền 
não ở dưới chiều sâu tâm thức bị rung động, và 
năng lực ánh sáng chánh niệm có khả năng 
chuyển hóa những hạt giống ấy.  Ta bắt đầu 
thương được.  Bản chất thương yêu bây giờ 
không còn là ngã ái nữa vì ngã si, ngã mạn đã bị 
ánh sáng niệm, định và tuệ đả thông.  Ta sẽ nhìn 
người đó bằng tâm không phân biệt, không trách 
móc.  Ta thấy ta trong người đó.  Tương lai của 
em là tương lai của đạo pháp và dòng dõi tổ tiên 
tâm linh.  Thấy như thế, tình thương tuôn chảy 
một cách tự nhiên như mạch nước trong lòng 
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đất.  Ta dạy dỗ cho em một cách cung kính bởi 
vì ta biết dòng dõi giác ngộ đang có mặt trong 
em.  Các điệu và các sư chú rất cần tình thương.  
Nuôi dưỡng các em bằng tình thương thì chắc 
chắn các em sẽ biết thương trở lại thế hệ tương 
lai.  Cha ta như thế nào thì sau này ta như thế 
ấy, sư phụ ta như thế nào thì sau này ta như thế 
đó.  Cho nên làm người lớn, ta phải cẩn thận 
mỗi khi tiếp xử với nhau bởi vì hành động của ta 
sẽ ảnh hưởng lẫn nhau về phương diện tâm thức.  
Ðó gọi là tâm thức cọng đồng.  Nuôi dưỡng hận 
thù thì hận thù lớn lên để tạo ra khổ đau cho 
nhau.  Nuôi dưỡng tình thương thì tình thương 
lớn lên đưa tới hạnh phúc cho nhau.  Tình 
thương có thể nuôi dưỡng bằng ánh mắt, nụ 
cười, hơi thở, bước chân, suy tư...  Ta nuôi tình 
thương trong lúc nấu ăn, rửa bát, quét nhà và 
nếp sống của ta.  Sự sống của ta tỏa ra hương 
sắc thương yêu ngọt ngào cho ta và cho cuộc 
đời.  Đó là nghệ thuật thương yêu, là hoài bảo 
cao quí nhất của đời người.  
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Kết Thúc 

 
Tóm lại tình thương chân thật làm bằng 

ánh sáng của chánh niệm.  Tâm ta có khả năng 
an trú trong lúc nghe, nói, cười... cho nên ta tiếp 
xúc được với tình thương của muôn loài, làm 
lớn mạnh hạt giống thương yêu và hiểu biết 
trong ta.  Ta biết nở một nụ cười cho mẹ, biết 
lắng nghe cha một cách tha thiết, biết xót 
thương những con chim, biết niềm nở với những 
người chung quanh.  Càng biểu lộ tình thương, 
hạt giống thương yêu càng lớn lên và ta có thể 
thương một cách rất dễ dàng.  Để kết thúc cuốn 
sách nhỏ bé này, tôi xin mời bạn đọc bài kinh 
thương yêu do Thầy tôi dịch từ Sutta Nipata I: 

Kinh ThÜÖng Yêu 
  Nh»ng ai muÓn Çåt t§i an låc thÜ©ng nên 

h†c hånh th£ng th¡n, khiêm cung, bi‰t sº døng 
ngôn ng» tØ ái, nh»ng kÈ Ãy bi‰t sÓng ÇÖn giän 
mà hånh phúc, n‰p sÓng tØ hòa, ÇiŠm Çåm, ít 
ham muÓn và không Çua Çòi theo Çám Çông.   
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  Nh»ng kÈ Ãy së không làm bÃt cÙ m¶t 
ÇiŠu gì mà các bÆc thÙc giä có th‹ chê cÜ©i.  Và 
Çây là ÇiŠu h† luôn luôn tâm niŒm:  NguyŒn cho 
m†i ngÜ©i và m†i loài ÇÜ®c sÓng trong an toàn 
và hånh phúc, tâm tÜ hiŠn hÆu và thänh thÖi.  
NguyŒn cho tÃt cä các loài sinh vÆt trên trái ÇÃt 
ÇŠu ÇÜ®c sÓng an lành, nh»ng loài y‰u, nh»ng 
loài månh, nh»ng loài cao, nh»ng loài thÃp, 
nh»ng loài l§n, nh»ng loài nhÕ, nh»ng loài ta có 
th‹ nhìn thÃy, nh»ng loài ta không th‹ nhìn thÃy, 
nh»ng loài ª gÀn, nh»ng loài ª xa, nh»ng loài Çã 
sinh và nh»ng loài s¡p sinh.  NguyŒn cho ÇØng 
loài nào sát håi loài nào, ÇØng ai coi nhË tính 
mång cûa ai, ÇØng ai vì giÆn h©n ho¥c ác tâm 
mà mong cho ai bÎ Çau kh° và khÓn ÇÓn.   

  NhÜ m¶t bà mË Çang Çem thân mång 
mình che chª cho ÇÙa con duy nhÃt, chúng ta 
hãy Çem lòng tØ bi mà ÇÓi xº v§i tÃt cä m†i loài.  
Ta hãy Çem lòng tØ bi không gi§i hån cûa ta mà 
bao trùm cä th‰ gian và muôn loài, tØ trên xuÓng 
dÜ§i, tØ trái sang phäi, lòng tØ bi không bÎ bÃt cÙ 
m¶t cái gì làm ngæn cách, tâm ta không còn 
vÜÖng vÃn m¶t chút h©n oán ho¥c cæm thù. BÃt 
cÙ lúc nào, khi Çi, khi ÇÙng, khi ngÒi, khi n¢m, 
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miÍn là còn thÙc, ta nguyŒn duy trì trong ta 
chánh niŒm tØ bi.  

 N‰p sÓng tØ bi là n‰p sÓng cao ÇËp nhÃt.  
Không låc vào tà ki‰n, loåi dÀn ham muÓn, sÓng 
n‰p sÓng lành månh và Çåt thành trí giác, hành 
giä së ch¡c ch¡n vÜ®t khÕi tº sinh. 
 

 


