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          Phỏng dịch : Dương Gia 

 

Thể hiện được bốn cảm xúc quan trọng nhất là một phần thiết yếu trong 

quá trình thực hành tâm linh.  Chính những cảm xúc này giúp ta thanh 

lọc những phản ứng của nội tâm. Cảm xúc đầu tiên là từ Phạn ngữ 

Metta. Metta thường được dịch “là lòng từ ái” hay “lòng nhân ái”. Tôi 

không nghĩ dịch như thế hay nhất dù đúng, không có gì sai.  Tuy nhiên, 

từ này không có tác động như lòng yêu thương.  Vì thế tôi sẽ dùng từ 

“yêu thương” để dịch Metta, và sẽ cho bạn thấy cảm xúc yêu thương 

như thế nào. 

 

Yêu thương không phải là những gì được thấy trên màn ảnh hay trên TV 

trong những thập kỷ vừa qua: với những kết thúc phi thực tế với câu kết 

kinh điển “… và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi”; hoặc với 

chuyện một người rất đặc biệt thình lình xuất hiện; hay một chuyện nào 

đó nẩy sinh từ trí tưởng tượng phong phú của nhà làm phim. Trong xã 

hội loài người, yêu thương là thế. Và mọi người đều tin như vậy. Họ 

thực sự không chịu nhìn phía sau của sự việc. Một số người đã không 

may mắn trong tình yêu.  Có thể nói rằng đa số đã không may mắn -  bởi 

vì yêu thương không phải như vậy. 

 

Điểm thiếu sót là không có một nỗ lực nào giúp ta nhận thức được rằng 

các ý tưởng huyễn hoặc đó thật sự không phải là tình yêu. Đức Phật gọi 

loại cảm xúc này là “kẻ thù gần của tình yêu”. Kẻ thù xa của tình yêu là  

“sân”(hận thù).  Ai cũng biết vậy và cũng dễ hiểu thôi. Thực ra, kẻ thù 

gần của yêu thương là “chấp” (bám víu, vướng mắc). Tất cả những 

chuyện cổ tích thần tiên đều là về “chấp”.  Trong đời phần đông con 

người có lúc đã mong ước chuyện thần tiên trở thành hiện thực. Sau 

nhiều lần nhận thấy chuyện đó không thể xẩy ra, ta có nhiều cách đối 

phó: một số người nổi giận, đa số tiếp tục cố gắng. Có người thử đến ba, 
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bốn bận. Rồi ta hoàn toàn mất ảo tưởng và không còn thiết tha với loại 

cảm xúc đó nữa bởi nó chỉ đem đến thất vọng. Ta đóng kín tâm tư để 

những cảm xúc đó không thể lọt vào.  Tuy nhiên, bên trong vẫn hy vọng 

có người sẽ chứng minh được chuyện thần tiên có thật.  Vô dụng thôi!  

Bây giờ thì ai cũng thấy chuyện đó vô nghĩa và không làm được. Ấy biết 

vậy mà người ta vẫn cứ hy vọng: “Lần tới có thể tôi sẽ thành công, vì tôi 

đã trải qua tất cả các bài học đó rồi.”  Đặt vấn đề như thế là hoàn toàn 

sai lầm vì ta không hiểu bản chất của cảm xúc. 

 

Do đó ta cần tìm hiểu thế nào là yêu thương và xét xem Đức Phật đã nói 

gì về vấn đề này. Ngài đã đề cập đến nó nhiều lần và cảm xúc này là nền 

tảng giáo lý của Ngài. Ngài là người đã giác ngộ ở tuổi 35, nghĩa là Ngài 

đã trải qua tất cả mọi chuyện trong cuộc sống. Ngài giảng dạy mỗi ngày, 

cả cho tới khi nằm trên giường bệnh ở tuổi 80. Tại sao ? Lý do giản dị 

nhất là vì Ngài đã yêu thương và có tâm từ đối với khổ đau mà nhân loại 

đang gánh chịu, và Ngài muốn chia sẻ sự hiểu biết của mình để xoa dịu 

và loại bỏ sự khổ đau đó. Yêu thương là nền tảng của giáo lý Ngài đã 

rao giảng dù trực tiếp hay gián tiếp. Ta cùng tìm hiểu xem Ngài đã 

thuyết giảng nó như thế nào.  

 

Thay vì dùng cụm từ “tâm từ ái”, ta có thể gọi là lòng yêu thương vô 

điều kiện, có vẻ chính xác hơn. Khi xét loại cảm xúc này mà lúc nào 

cũng dính mắc vào chấp trước, ta thấy ngay rằng nếu yêu thương là thế 

thì khi thể hiện cảm xúc này, ta tự thu hẹp rất nhiều. Bởi vì ta chỉ nhắm 

vào một, hai, ba người.  Tình yêu chỉ giới hạn thế thôi sao?  Có tới 6 tỷ 

người sao chỉ quy vào có một vài người? Và không phải chỉ có vậy, cái 

rắc rối chính nằm ở sự chấp trước.  Ta phải “giữ” chặt những người này 

mới chứng nghiệm được tình yêu. Ta sợ mất họ nếu họ chết đi, thay đổi 

lối suy nghĩ, chỗ ở, hay qua bất cứ sự thay đổi nào khác. Và vì sợ như 

vậy nên tình yêu thương đã biến thái và không còn tinh khiết vì sự 

vướng mắc. 

 

Mà sợ hãi thì luôn luôn dính liền với sân hận. Không phải ta hận thù 

những người đó, mà ta ghét ý tưởng có thể sẽ phải mất họ. Như vậy 

chẳng bao giờ có lòng nhân ái rộng mở, không trông chờ có ai tiếp nhận 
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mà luôn luôn có sự tuỳ thuộc.  Có lệ thuộc là không có tự do. Tình yêu 

như vậy đã hỏng ngay từ đầu và ta đều biết thế. Có thể thay thế sự chấp 

trước bằng một cái khác, nhưng phần đông ta không làm nổi. Cũng có 

một số người thành công, tiếc là không nhiều. 

 

Thật ra, yêu thương là một cái gì khác hẳn. Trong khi thông minh thuộc 

về trí tuệ thì yêu thương thuộc về tâm. Dù ta dùng trí thông minh để giải 

bài tính khó, để liên kết những lý luận hay không thì tâm luôn sáng suốt. 

Yêu thương cũng vậy.  Có đối tượng để nhận tình yêu hay không thì tâm 

vẫn giữ nguyên tính chất yêu thương. Cho nên ta cần nuôi dưỡng đặc 

tính này. 

 

Trong xã hội con người, trí thông minh được rèn luyện từ khi đứa bé 

hiểu được lời cha mẹ. Trong những trường lớp, từ mẫu giáo tới đại học, 

chỉ có trí thông minh được huân tập, được đánh giá cao, được vinh danh 

và đền bù xứng đáng.  Ngược lại, rất hiếm tổ chức trên thế giới dạy về 

giá trị của tâm: lòng yêu thương. Ta phải tự học điều này. Rất ít người 

có thể diễn đạt được yêu thương nói gì đến dạy cảm xúc này. Không có 

chương trình giảng dạy ở mẫu giáo, ở trung học và ngay cả ở các trường 

đại học cũng không có môn học về yêu thương. Không có lớp giảng dậy 

yêu thương ở bất cứ giá nào. Đã có những người rất nổi tiếng vì yêu 

thương, nhưng không được đền bù bằng vật chất.  Cho nên khó khăn là ở 

chỗ đó. Nhưng một khi ta nhìn vào thực tế và thấy tất cả những vật chất 

mà ta quan tâm tới không thể đem đến hạnh phúc thì đương nhiên phải 

tìm ở một nơi khác. Và đó là cái hướng mà ta phải tìm tới. 

 

Lòng yêu thương có ngay trong mỗi người. Chắc chắn là như vậy và 

không ngoại trừ ai.  Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên ta đã phá nó bằng 

mọi cách. Thất vọng vì người mình chọn đã không yêu thương lại, ta 

quyết định không yêu thương ai nữa.  Hoặc khi có người ta tin cẩn phản 

bội lòng tin đó, ta quyết định từ nay không yêu thương nữa. Quyết định 

là ở trí, không ở tâm.  Mọi quyết định đều ở trí. Khi trí quyết định không 

yêu nữa thì tâm cũng đóng lại.  Cho nên ta như nửa sống nửa chết. Tại 

sao lại thế? Một lần nữa ta lại tự buộc mình vào thiện chí và lòng yêu 

thương của người khác. Chỉ có một điều nên lệ thuộc vào: đó là thiện chí 
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và lòng yêu thương của chính mình. Ta chỉ nên quan tâm đến hành động 

của mình thôi, mặc người khác. Mình phản ứng là làm cho hành vi và ý 

nghĩ của người khác quan trọng. Thật là vô ích khi lo cho mình còn chưa 

xong. 

 

Cho ý nghĩ, lời nói và hành vi của người khác quan trọng cũng là né 

tránh nhìn vào nội tâm của mình.  Chỉ bận tâm với cách đối xử của 

người khác với mình không đạt được gì cả.  Những hành động đó chỉ có 

tác dụng khi chúng ta cho phép.  Bằng không thì chúng vô hiệu.  Nếu 

một người nổi nóng và ta khó chịu thì chính ta đã để cho họ xâm chiếm 

mình.  Nếu ta có thể thấy cơn nóng giận đó thuộc về người kia thì chỉ 

cần thương cảm cơn giận đó là đủ. 

 

Nếu thực sự muốn biết yêu thương là gì, ta cần nhận thức rằng nó  

không phụ thuộc vào sự kiện người khác phải đáng yêu. Nếu muốn tìm 

một người hoàn toàn đáng yêu, thì phải tìm một vị a la hán, một người 

đã giác ngộ. Nhưng vì chính mình chưa giác ngộ, làm sao biết ai là 

người đã giác ngộ. Ta chỉ có thể biết chính mình thôi. Khi một người 

đang nóng giận bước vào phòng, không nói gì cả, chỉ tỏ vẻ tức giận, thì 

ta nhận ra ngay bởi vì chính mình đã từng tức giận. Nhưng nếu có một 

người bước vào phòng không nói gì cả (hay nói một điều gì), và là một 

người đã giác ngộ, ta chẳng thể biết người này đã giác ngộ. Họ không 

mang phù hiệu, không có hào quang hay gì cả. Như vậy một người hoàn 

hảo và đáng yêu không thuộc phạm vi hiểu biết của ta.  Đi tìm cái mà 

mình không biết khiến cuộc sống thêm phần khó khăn và chỉ đưa đến 

thất bại vì ta tìm kiếm cái ở bên ngoài trước khi trải rộng lòng yêu 

thương. 

 

Đồng thời, đi tìm những người muốn được ta yêu cũng là việc ngớ ngẩn, 

vì yêu thương là loại cảm xúc nối kết người với người, không miễn trừ 

ai. Ai cũng muốn có quan hệ yêu thương với người khác. Nhưng ta lại 

thường chỉ đi tìm người yêu thương ta.  Điều này thật điên rồ vì lòng yêu 

thương đó thuộc người kia. Lý do duy nhất ta thích đi tìm người yêu 

mình là để chứng tỏ mình thực sự đáng yêu, là để vuốt ve “cái tôi” của 

mình.  Nhưng thực ra chỉ chứng tỏ điều ngược lại và không giúp ta được 
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chút gì trên con đường tâm linh.  Cứ dựa vào đấy thì chỉ thất bại. Sẽ 

chẳng tìm được ai cả. Dù có tìm được một người nào đi chăng nữa, thì 

cũng không bảo đảm được gì.  Tình yêu nằm trong tâm người kia. Ta có 

đáp lại tình yêu đó hay không cũng không thành vấn đề vì điểm chính 

yếu là ta vẫn lệ thuộc vào một sự kiện: người kia phải tiếp tục yêu ta.  

Khi người kia quyết định không yêu ta nữa, thì hỡi ôi lúc đó ta không 

còn đáng yêu nữa. 

 

Đó là toàn bộ sự việc của mối quan hệ giữa hai người, có nghĩa là nó 

chẳng đi đến đâu.  Vậy tại sao không thay đổi cách tiếp cận vấn đề? Lý 

do rất giản dị. Ta thực sự cần một người có tinh thần sáng suốt như Đức 

Phật chỉ đường. Trên thế gian này, có rất ít người có khả năng tự tìm 

kiếm lấy con đường đi cho mình. Luôn luôn là có một số người làm 

được, nhưng rất hiếm. Phần lớn cần có người hướng dẫn. 

 

Nếu ta ngừng tìm kiếm người yêu thương mình, ngay tức thì ta lại tiếp 

tục đi tìm người để yêu. Lúc nào cũng có rất nhiều người chung quanh 

và sẵn sàng. Hàng ngày ta tiếp xúc với rất đông người trong nhiều tình 

huống, nên thường xuyên có cơ hội học hỏi. Phát triển sự thân thiện và 

lòng yêu thương với những người tương đối dễ chịu không khó khăn gì. 

Nhưng thế chưa đủ nếu ta muốn nuôi dưỡng đặc tính này để nó trở thành 

một vùng an toàn trong ta. Sợ hãi là thân phận con người, nhưng nó sẽ 

giảm rất nhiều nếu ta quyết tâm yêu thương bất luận chuyện gì xẩy ra 

bên ngoài. Đó là nền tảng căn bản cho sự an toàn.  Khi sợ hãi giảm đi thì 

nội tâm ta sẽ biến chuyển. Mỗi người ta gặp là một thách đố, thách ta 

yêu thương.  Và sự thử thách lớn nhất là đối với những người mà ta ít 

thiện cảm. Nếu ta thực sự muốn rèn luyện tâm thì đây chính là cơ hội để 

thực hành. 

 

Nên nhớ, không dễ gì ta thành công. Các bậc A La Hán làm được, vì các 

ngài là những bậc thánh, cho nên xa vời đời sống hàng ngày của ta. 

Nhưng ta có thể cố gắng, và đó là những thử thách thường ngày của ta. 

Đối với những người chống đối ta, gây khó khăn cản trở bước tiến tâm 

linh của ta, ta cần tìm cách mở tâm họ và thương yêu họ. Đến một lúc 

nào đó khi ta thấy rõ rằng mình không tiến được bước nào mà ngược lại 
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trở nên tiêu cực thì phải đầu hàng và bỏ cuộc, nhưng không trách cứ 

người kia. “Tôi chưa đủ khả năng, tôi không cáng đáng nổi việc này, và 

tôi phải tìm một đường lối khác.” Ta phải cố gắng trong một thời gian 

dài, nhưng không có nghĩa là ta có thể thành công với mọi người. Tuy 

nhiên vẫn phải “thử” với từng người. Với những người gần gủi ta thì lại 

càng khó hơn vì ta đã biết họ khá rõ, và họ luôn quanh quẩn kề bên để 

làm phiền ta.  Và vì ta hay tìm một người để làm dê tế thần, đương nhiên 

người được chọn là kẻ ở cận kề nhất. Cuộc sống do đó càng thêm khó 

khăn. 

 

Một cách khác để tiếp cận vấn đề là tự ta nhận ra những khó khăn và 

khuyết điểm của mình và hiểu rằng những khuyết điểm mình có chính là 

những khuyết điểm mình nhận thấy ở người khác. Những người kề cận 

ta, môi trường quanh ta là tấm gương phản chiếu chính mình. Ta không 

thể hiểu họ có những gì trừ phi chính ta đã có những đặc tính đó rồi. Đôi 

khi ta đã có đủ kinh nghiệm thực tập để vượt qua một số khó khăn bên 

trong.  Lúc đó những khó khăn nhận thấy nơi người khác không khiến ta 

bận tâm nữa, vì ta đã loại bỏ được chúng rồi. Điều ta cần làm là cảm 

thông với người kia vì họ đang còn trong quá trình học hỏi (hay không). 

Nhưng chắc chắn rằng những gì mà người khác làm ta phiền lòng là vì ta 

còn ôm giữ chúng trong nội tâm. 

 

Nên biết ơn ta đã có cơ hội học hỏi, để được thấy rõ mình như người 

khác thấy ta. Nhìn được bản thân mình một cách rõ ràng rất khó.  Tuy 

nhiên, hiểu được vậy và dùng sự hiểu biết của mình về những khuyết 

điểm của người khác giúp ta kiểm điểm lại chính mình..”Ta có hành xử 

như thế không ? Có nói như họ không?” Ta nên thử xét có thấy những 

điểm đó trong nội tâm mình không. Đồng thời không trách cứ ai cả, 

mình hay người khác về những hành động sai trái, vì sẽ chẳng bao giờ 

chấm dứt được.  Đó là một việc hoàn toàn vô ích bởi vì chỉ tạo thêm tiêu 

cực mà thôi. Điều mà ta muốn là loại bỏ tiêu cực. Thay vì đổ lỗi nên xét 

việc đã xẩy ra, chấp nhận sự tình và tìm cách thay đổi. 

  

Càng yêu thương chính mình và hài lòng với những nỗ lực trong tâm, thì 

càng dễ yêu thương người khác. Lòng yêu thương phải xuất phát từ 
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trong tâm. Nếu ta không yêu thương chính mình, không thông hiểu 

những nỗi khó khăn của mình thì làm sao có thể yêu thương người khác 

được. Ta cứ tưởng rằng mình biết yêu, nhưng thực ra ta yêu với điều 

kiện được đền đáp một cái gì, không nhất thiết là tình yêu mà có thể là 

một thái độ hay hành vi cử chỉ thích hợp. Một khi ta đòi hỏi một cái gì, 

dù nhỏ nhặt tinh tế, thì lòng yêu thương không còn tinh khiết nữa. Nó 

chỉ tinh khiết khi ta dâng hiến cho người mà không mong  được đền đáp. 

Trong nhiều mối quan-hệ người nọ với người kia, ta cũng có những 

hành động phi lý như muốn biết người kia có yêu mình nhiều như mình 

yêu họ không. Nói cách khác, ta để tình yêu lên bàn cân để xem nó có 

cân bằng không.  Nếu phía ta nặng hơn thì sẽ rút bớt lại cho được cân 

bằng. (cười).   

 

Đó là những điều ngu xuẩn mà con người thường hay bị vướng mắc vào 

và càng khiến đời sống thêm khó khăn. Đức Phật nói diệu đế thứ nhất là 

có dukkha (khổ), có khó khăn. Phải có khó khăn vì dukkha là người thầy 

tốt nhất, đúng hơn người thầy duy nhất của ta. Với những vị thầy khác, 

nếu bạn nói với họ: “Thôi đủ rồi, tôi về đây”, họ sẽ nói, “Được, rất tiếc 

bạn phải về, vậy xin chúc bạn một chuyến đi tốt đẹp.” Nhưng nếu bạn 

nói với dukkha,  “Này, thôi đủ rồi, tôi về đây”, dukkha sẽ nói, “Được, 

nhưng tôi cùng về với bạn.” (cười) Vì vậy, dukkha là một vị thầy hoàn 

toàn đáng tin cậy và luôn luôn ở bên bạn. Trong những quan hệ với 

người khác, có lúc ta trải nghiệm rất nhiều khổ đau. Có khi chịu được, 

nhưng lại có khi đau khổ quá ta đâm quen với nó và không muốn điều gì 

mới lạ khác nữa.  Tất nhiên đó là một sai lầm lớn - trên con đường tâm 

linh ta phải thử cái gì mới. Thật vậy, muốn bước trên con đường này ta 

cần can đảm vứt bỏ cái cũ mà không biết cái mới thực sự như thế nào.   

 

Trong những giao tiếp hàng ngày với bất cứ ai, nhất là với người khác, 

ta đều có thể thanh lọc tâm. Yêu thương một con chim nhỏ lỡ bay vào 

phòng và giúp nó bay ra không khó.  Nhưng khi có một người vào 

phòng ta, ngồi đó và cứ lải nhải nói chuyện trong khi ta buồn ngủ thì 

phải có chút quyết tâm mới yêu thương người đó được. Ai cũng phải đối 

phó với người chung quanh và thường xuyên có cơ hội đó.  Không tránh 

được vì đó là mục đích trong đời của con người. Đây là một lớp học 
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dành cho người lớn. Ta đã từng hỏi những câu như: “Tôi phải làm gì với 

cuộc đời của tôi?” Vâng, rất đơn giản đây là một lớp học dành cho người 

lớn. Cuộc sống là như vậy. Bây giờ, nếu ta còn đi học, ta sẽ có các kỳ 

thi, có phải như vậy không? Ở trường học thường ta được biết khi nào có 

bài thi, và bài thi sẽ có đề tài gì để ta sửa soạn và tìm hiểu về đề tài đó 

càng nhiều càng tốt. Còn trong đời sống hàng ngày, ta có kỳ thi vào bất 

cứ lúc nào, nhưng không ai biết bao giờ thi cũng như đề tài thi ra sao.  

Vì vậy lúc nào ta cũng phải sẵn sàng. Như khi đi học, nếu không vượt 

qua được kỳ thi, thì phải học lại lớp cũ một lần nữa. Trong cuộc sống 

hàng ngày cũng vậy. Và lần này thì có thể tên sẽ là Mary thay vì 

Pauline, hoặc John thay vì Tom - bất cứ là gì, nhưng đó là bài học tương 

tự ta phải học lại. Vì vậy, thay vì không chuẩn bị trước kỳ thi, tốt nhất là 

ta dùng đời sống hàng ngày làm một lớp học dành cho người lớn và 

nhận xét những gì chúng ta có thể học hỏi từ mỗi lần giao tiếp. 

 

Trước hết, phải thực hành chánh niệm. Nếu không, không làm được gì 

cả. Chánh niệm là sự chú ý vào chính mình để tìm hiểu những gì đang 

xảy ra trong tâm. Thực hành chánh niệm một thời gian thì sẽ trở thành 

thói quen. Sau đó ta sẽ luôn luôn biết những gì đang xảy ra trong tâm: đó 

là việc hữu ích hay điều xấu. Và ta sẽ luôn luôn có thể điều chỉnh nếu 

cần. 

 

Đấy là một khía cạnh quan trọng của tình yêu, nhưng một khía cạnh 

khác là phải hiểu rằng tình yêu là cơ sở, nền tảng cho một cuộc sống yên 

bình. Ta thường nghĩ (nếu có nghĩ) rằng hòa bình là không có chiến 

tranh, không có ai nổ súng. Vâng, rõ ràng đó là một kiểu hòa bình. 

Nhưng đó không phải là điều ta thực sự đi tìm. Thật là ta muốn có yên 

bình trong tâm, không liên quan gì đến chiến tranh súng đạn cả. Tôi tin 

rằng bất kể lúc nào và nơi nào cũng có người nổ súng. Từ khi thế chiến 

thứ hai kết thúc, tiếng súng vẫn không ngừng nổ. Gần đây người ta đã 

bắn giết nhau tại Nam Tư, không xa Trung tâm của tôi ở Đức. Lúc nào 

cũng có người nổ súng. Họ có thể nhắm vào ta. Thế là thế nào? Điều đó 

không quan trọng. Cái yên bình trong tâm mới đáng kể. Những kinh 

nghiệm nội tâm mới đáng sống, những kinh nghiệm bên ngoài chỉ là 

ngòi nổ. 
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Một trong những công thức quan trọng để giữ và nhớ, và có thể treo ở 

đầu giường hoặc một nơi nào giúp bạn có thể nhìn thấy là: “Đừng đổ lỗi 

cho các ngòi nổ”.  Ngoài đời đều là các ngòi nổ. Chăm sóc và phát triển 

tình yêu vô điều kiện là tạo được trong mình một khu vực yên bình, 

không ô nhiễm, một cảm giác vững vàng và an toàn, bất luận chuyện gì 

xảy ra. Đó là kết quả của sự thực tập từng lúc, từng ngày theo chiều 

hướng trên.  

 

Đồng thời, cũng phải nhận ra rằng ta chỉ có một khoảnh khắc này thôi. 

Quá khứ là chuyện đã qua, không bao giờ trở lại. Nhưng ta có thể rút 

được bài học từ quá khứ: chẳng hạn, có một số điều ta có thể làm khác 

hơn để áp dụng trong hiện tại và tương lai, và chỉ có thế. Tương lai là hy 

vọng và cầu nguyện. Nó không bao giờ có thật. Khi tương lai đến thì đó 

là hiện tại. Ngày mai không bao giờ đến; khi nó đến, nó được gọi là 

ngày hôm nay. Trong lúc thiền, nếu bạn có tập quán dán nhãn cho những 

gì xảy ra trong tâm, bạn sẽ nhận thấy rằng mình dán rất nhiều nhãn 

'tương lai'. Đây là một cách thoát ly thực tế. Xem phim ảnh, truyền hình 

và đọc tiểu thuyết đều là lối trốn chạy trên.  Con người đã thành thạo 

trong nghệ thuật này. Nhưng nó không giúp gì cho ta vì những lối thoát 

ly đó chỉ tạm bợ nhất thời. Khi nghĩ đến tương lai, một khi ý nghĩ đó 

chấm dứt (vì nó không thể vĩnh viễn), ta phải bắt đầu lại. Khi nuôi 

dưỡng lòng yêu thương trong tâm (ai cũng có phẩm chất tốt này và đều 

có thể trau dồi nó), ta có thể rất hạnh phúc trong hiện tại. Tâm vui giúp 

ta ngồi thiền vui vẻ vì ta chỉ có thể thiền định trong hiện tại. Ta không 

thể quán một hơi thở đã biến mất, và cũng không thể quán một hơi thở 

chưa đến, mà chỉ có thể quán hơi thở đang xảy ra. Đồng hồ kỹ thuật số 

thực sự là một cơ chế tuyệt vời cho ta thấy mỗi giây phút trôi qua như 

thế nào. Một đốm sáng nhỏ bùng lên rồi biến mất. Và cứ thế, từng đốm 

sáng một tới đốm sáng khác. Ấy vậy, ta chỉ sống trong lúc này. Tương 

lai là một quá trình suy tư và quá khứ cũng vậy, nhưng kinh nghiệm là 

bây giờ, tại ngay thời điểm này. Đó là kinh nghiệm duy nhất mà ta trải 

qua. Khi nghĩ về tương lai, ta đang nghĩ về nó trong hiện tại. Vì vậy, 

điều gì giúp ta tạo nên một cuộc sống giầu kinh nghiệm đều có giá trị 
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nhất. Nhờ nuôi dưỡng lòng thương yêu trong tâm, ta có thể có một đời 

sống như thế. 

 

Nếu ta thấy yêu thương người khác dễ dàng, ta cũng sẽ dễ dàng có niềm 

tin và sự tự tin. Nhờ thế, ta cũng thiền định được dễ dàng. Nếu ngược lại 

ta thấy khó khăn để yêu thương, thì sẽ gập khó khăn trong những chuyện 

trên. Mặt khác, nếu trong lòng ta nung nấu nhiều thù hận và cảm thấy 

quá đau khổ, thì đã đến lúc “phải làm một cái gì.” Đấy là hai mặt của 

một đồng tiền. Một số người với tâm có nhiều lòng yêu thương hơn 

người khác đi vào con đường thiền định một cách dễ dàng. Tuy nhiên, 

còn đối tượng của yêu thương.  Trừ khi đã thực hành lâu dài, con người 

khi yêu luôn luôn muốn chiếm đoạt, nên lại dính mắc vào tham luyến. 

Cho nên người nhiều ham muốn thiền định rất khó khăn. Những người 

có nhiều sân hận cũng thế.  Vì quá đau khổ họ quyết tâm phải giải quyết 

vấn đề. Mọi sự việc đều có những điểm thuận lợi và bất lợi.  Nhiều khi, 

người nhiều hận thù kiên trì thực hành khiến tâm thức thực sự biến đổi. 

Tuy nhiên, cùng với thực hành họ cũng phải hiểu rằng tất cả những bực 

bội, những gì họ không thích, những gì họ chống đối, đều chỉ là chướng 

ngại do tâm tạo. Chẳng có gì là thực ngoài những gì chính tâm cung 

ứng. 

 

Nếu trong đời bạn, có bất kỳ người nào bạn không thích hoặc có rắc rối 

với, chỉ cần tưởng tượng người đó đứng ngay trước mặt bạn hay người 

ngồi bên cạnh bạn, liệu có chuyện gì xảy ra không? Chả có gì cả! Như 

vậy, cái chướng ngại đó do tâm tạo chứ chẳng có gì là thật hết. Hiểu 

được vậy, ta sẽ thấy rằng ta chỉ làm khổ chính mình, chứ có ai khác đâu. 

Tự mình lại gây khó cho mình thôi. Cả thế giới đều như vậy. Tất cả mọi 

người tự làm khổ mình. Không có lời giải thích hợp lý nào cho hành 

động kỳ lạ đó cả. Tại sao?  Dường như lúc nào con người cũng muốn 

chứng minh những điều không thể chứng minh được, chẳng hạn rằng 

mình đúng, rằng mình hiểu hơn mọi người, rằng mình biết phân biệt ai 

đáng yêu ai không.  Tại sao con người muốn chứng minh mọi điều?  Có 

gì cần phải chứng minh đâu?  Chẳng phải ta chỉ muốn sống hạnh phúc 

thôi sao?  Cứ bận chứng minh như thế, e rằng ta sẽ chẳng bao giờ hạnh 

phúc vì thế nào cũng có người chứng minh điều ngược lại. 
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Cho nên chỉ nên nhớ rằng con đường tâm linh là buông xả. Buông bỏ 

những gì? Trước nhất và quan trọng nhất là phải buông bỏ hết mọi quan 

điểm và ý kiến. Càng ít những thứ đó trong nội tâm, càng thực hành và 

thiền định dễ dàng hơn, và càng yêu thương dễ dàng hơn. Bởi vì nếu ta 

có nhiều quan điểm và ý kiến về người khác – và tất nhiên ai cũng có –

thì những quan điểm này thế nào cũng vừa tích cực vừa tiêu cực. Như 

thế lòng yêu thương của ta sẽ không còn thuần khiết. 

 

Tình yêu trong tim là cảm xúc tinh khiết nhất.  Nó kết nối không những 

mọi người với nhau mà còn cả với mọi sự sống: thiên nhiên chung 

quanh ta, các thế giới khác như thế giới loài động vật, tất cả mà không 

có rào cản hay ràng buộc nào. Tự do khởi sự từ đó. Không có tình yêu, 

ta sẽ không bao giờ được tự do. Thế giới có tượng Thần Tự Do ở New 

York, nhưng tự do đích thực ở bên trong mỗi con người. Nó ở đó sẵn 

sàng, nhưng phải thực hành mỗi ngày mới có được tự do. Thực hành 

trong một khóa thiền rất thú vị.  Ở đó người này thích hay không thích 

người kia mà không ai nói bất cứ điều gì. Đó là một hiện tượng kỳ lạ xảy 

ra rất thường. Hãy tìm hiểu trong tâm mình xem thế nào. Ta có thể nào 

yêu thương mà không cần bất kỳ quan điểm hay ý kiến nào không? Chỉ 

có cảm giác gần gủi ấm áp, quan tâm đến nhau, cùng thời, cùng thuyền 

như nhau? Ta đều chia sẻ với nhau rất nhiều điều mà không bao giờ nghĩ 

đến. Và nếu ta không yêu thương nhau, thì tất cả sẽ bị xáo trộn ! Này 

nhé, ta cùng có một bầu không khí để hít thở, không thể sống mà không 

có nó. Ta cùng bước trên trái đất và cùng trồng trọt trên đấy để có lương 

thực. Ta cùng khổ đau vì muốn làm ông nọ bà kia. Ta cùng đau khổ vì 

sinh, lão, bệnh, tử.  Ta chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ ... trừ tình yêu. 

 

Bà thánh Theresa de Avila, một nhà thần bí vĩ đại của Kitô giáo thời 

Trung Cổ, đã nói với nữ tu của mình “Hãy bớt suy nghĩ, nhưng yêu 

thương nhiều hơn.” Rất nhiều nhà lãnh đạo tinh thần cũng đã từng lập lại 

như vậy. Nhưng không ai chú ý. Tuy nhiên, lòng yêu thương là một 

phần của con đường đạo, là lý do ta thực hành thiền, một trong những 

phương pháp của Đức Phật để phát triển tâm linh.  Phương pháp giúp ta, 

nhưng không thể làm hết thay cho ta. Tình yêu là một cảm giác trong 
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lòng mà ta có thể trau dồi và phát triển để thấy mình là một phần của 

một dòng trôi chảy.  Nếu tôi không yêu mọi phần khác trong dòng đang 

trôi chảy thì rõ ràng là tôi không thể yêu phần này, vì vậy tôi đang làm 

gì đây? Tôi đang sống trong thù hận hoặc thờ ơ. Nếu tôi không thể yêu 

tất cả mọi sự vật đang xảy ra chung quanh tôi, con người và thiên nhiên 

và bất cứ điều gì, thì tôi đang chìm đắm trong trạng thái thiếu vắng yêu 

thương. Hầu hết mọi người trên thế giới sống như vậy. 

 

Bây giờ trong mỗi buổi thiền yêu thương, ta hãy bắt đầu với chính mình. 

Nhiều người cảm thấy rất khó yêu bản thân mình – có thể vì họ đã biết 

mình quá rõ (cười). Có nghĩa là họ đang phán xét. Ta không nên tự phán 

xét mà chỉ nên tự yêu thương.  Không thể vừa tự phán xét vừa tự yêu 

thương.  Trước hết, ta có thể yêu chính bản thân mình, một biểu hiện của 

sự sống.  Rồi sau đó, nếu ta có muốn thay đổi gì thì xem xét những điểm 

cần thay đổi.  Nhưng tuyệt nhiên không trộn lẫn những điểm xấu với 

tình yêu cho mình.  Hai thứ này không liên quan với nhau. Nhưng vì ta 

trộn lẫn chúng trong tâm mình nên ta cũng làm như vậy với mọi người 

khác. Họ khá dễ thương, nhưng họ cũng có những tính không mấy tốt 

đẹp.  Hoặc ta thấy họ cũng được nếu họ làm những gì mà ta đang làm và 

cùng đồng ý với ta. Điều này không cần thiết. Đây là một con đường 

hoàn toàn khác – con đường của trí tuệ, khi ta phân biệt cái gì có ích với 

cái gì không. Nhưng điều này không liên quan gì đến tâm. Trái tim chỉ 

có yêu thương; nó không phân biệt. Và khi ta thấy sự khác biệt giữa 

phán đoán và yêu thương - không phân biệt – thì ta đã tiến một bước rất 

quan trọng. 

 

Một bước tiến quan trọng khác là nhìn thấy, không những con người 

chia sẻ tất cả với nhau, mà còn cần dùng lòng từ bi để đối xử với những 

khó khăn. Không phải với ý nghĩ như: “Đáng nhẽ tôi phải khôn hơn, tôi 

giỏi hơn thế, hoặc một ai đó đã hại tôi.”  Chỉ cần có lòng từ bi là đưa đến 

tình yêu.  Cả hai tình cảm này đều liên hệ chặt chẽ và có thể thay thế cho 

nhau. Tất nhiên kẻ thù xa của lòng từ bi là tàn ác, nhưng kẻ thù gần là 

thương hại. Ta không thương hại bản thân hay tha nhân vì như thế chỉ 

làm tăng nỗi khổ đau mà cần thông cảm. Trải lòng từ bi đến chính mình 

cũng là yêu thương mình. Một số người không nhận biết được tình cảm 
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của họ, không phải vì họ không có nhưng vì họ đã đặt một bức tường, 

một rào cản, đôi khi một hàng rào sắt an toàn xung quanh họ. Người ta 

làm điều này vì nhiều lý do khác nhau, nhưng phần lớn là vì đã có một 

hoàn cảnh trong đời họ không được như mong muốn.  Mỗi hoàn cảnh 

như vậy là một bài học để có thêm kinh nghiệm. 

 

 Đó là tất cả về lớp học dành cho người lớn.  Chúng tôi có mặt ở đây vì 

vậy. Lớp học giúp ta dùng kiếp tái sinh quý báu này cho khéo léo.  Kiếp 

người gồm cả dukkha (khổ đau) lẫn sukha (vui sướng).  Trong lớp này, 

ta có thể học để đối phó với khổ đau và sukha ở một trình độ khác, nơi 

đó ta không có thái độ phê phán. Ta không đến cuộc đời này để làm một 

quan tòa hay một thành viên bồi thẩm đoàn. Không ai bảo ta làm công 

việc đó. Đó là ta tự cho mình đấy thôi.  Công việc này cũng chẳng vui 

thú gì và cũng chẳng được đền bù mà chỉ gây thêm khó khăn. Nhưng ta 

có thể từ bỏ các vai trò này, ít nhất thì cũng cố gắng. Yêu thương dễ hơn 

nhiều. 


