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Tâm đại thừa của bồ tát là ước nguyện khi tu có được bao 

nhiêu quả đều dành hết cho chúng sinh. Tu có tiến bộ được 

hay không là tùy ở mức độ rộng hẹp của ước nguyện này. 

Nếu ước nguyện của bồ tát thật sự khởi sinh trong tâm, pháp 

hành của chúng ta  sẽ trở nên vô cùng rộng lớn, đạt kết quả 

lớn lao.  

Bao giờ thật sự có được tâm vì chúng sinh, thật lòng muốn 

như vậy, tự nhiên chính tâm nguyện này sẽ trở thành cội rễ 

của niềm vui. Chúng ta sẽ luôn hoan hỉ, tràn đầy niềm hứng 

khởi và hăng hái muốn tu. Công phu hành trì không còn là 

chữ nghĩa đầu môi, mà thật sự mang ý nghĩa sâu xa, xuất 

phát từ niềm vui này. 

Niềm vui đang nói đây là niềm vui gì ?  
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Là điều cho chúng ta thấy rằng đời sống này thật ra không 

vô vọng, cũng không tuyệt vọng. Đã đủ thiện duyên để gặp 

Phật Pháp, lại được quy y, thấy được tiềm năng của chính 

mình, đời sống của chúng ta nhờ đó trở nên tràn đầy ý nghĩa. 

Chúng ta tự nói với mình rằng, “tôi đã hiểu ý nghĩa của đời 

sống này, từ nay sẽ luôn dốc sức nỗ lực mang hạnh phúc về 

cho chúng sinh.” Niềm vui sẽ dấy lên sâu xa, cùng với 

nguồn nghị lực và khả năng vô biên, quyết tu cho đến khi 

đạt quả.  

Chúng ta liên tục phát tâm như vậy, không để dây vướng 

vào những ý nghĩ tiêu cực như là “mình có đủ sức tu hay 

không?” “mình tu có sẽ được quả gì hay không?” Không 

còn hoài nghi về chính mình, việc tu trở thành việc tự nhiên, 

là thành tựu tự nhiên của niềm hoan hỉ trong tim.   

Càng cảm thấy vui, chúng ta càng hiểu vui được là nhờ 

chánh pháp. Càng hiểu được như vậy, niềm vui lại càng lớn 

thêm, cho đến khi trở nên không còn giới hạn. Chúng ta bị 

niềm vui xâm chiếm, càng lúc càng rạng ngời tỏa sáng với 

nguồn ánh sáng nội tại quét tan mê chướng, quét tan mọi 

thói quen bấn loạn, mọi ác nghiệp đã gieo. Công phu hành 

trì trở nên dễ dàng, tự nhiên và tự khởi.  

Chúng ta không cần ép mình, cũng không cần cố gắng, công 

phu tu tập sẽ phát triển một cách tự nhiên không dụng công, 

nhờ vào sức mạnh của niềm vui này, giống như trận lửa lớn, 
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càng lúc càng lan rộng, không thể kiềm chế, thiêu rụi mọi ác 

nghiệp, mọi phiền não khổ đau. Không còn chỗ để mà buồn 

phiền, giải đãi, hoài nghi, hay tự vấn, ngược lại chỉ còn lòng 

tự tín và tín tâm, càng lúc càng tăng. Nguồn ánh sáng nội tại 

này phá tan mọi thói quen bất thiện, mọi khuynh hướng tiêu 

cực và mọi hoài nghi. Việc muốn tu trở thành điều hiển 

nhiên, vô cùng tự nhiên. 

Tại sao khi tu, chúng ta luôn cảm thấy nặng nề, thân thểtrì 

trệ, đầu râm rang nhức, không làm sao có thể tu? Tại sao 

chúng ta luôn có cảm giác tu là thứ gì quá khó, không thể 

làm nổi?  

Là vì tâm của chúng ta đầy cả tham, sân và si, luôn kéo 

chúng ta rơi về lại với chính mình. Chúng ta bị cầm tù. 

Chúng ta luôn căng thẳng, không ngừng chất vấn về bản 

thân và về khả năng tu của chính mình. Chúng ta tự cho rằng 

mình sẽ không làm sao có thể có được tâm hướng đạo sư 

chân chính, chỉ vì chúng ta không ngừng tự nói với mình 

rằng, “tôi phải là người tốt,” “tôi phải làm được,” bận tâm 

cho cái tôi đến nỗi dù một câu chú cũng không tài nào đọc. 

Chúng ta bị tê liệt vì hình tượng của chính mình, và vì nỗi 

bận tâm muốn chứng minh mình là ai.  

Thái độ bám dính vào cái tôi này chính là cội nguồn của mọi 

khó khăn, mọi vấn đề. Chúng ta bị xâu xé giữa hai cực mâu 

thuẫn, kẹt cứng trong nỗi bận tâm muốn sống cho tốt, muốn 
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làm người tốt, đến nỗi chính điều này lại ngăn cản không 

cho chúng ta tự sửa mình. Buông bỏ thứ muốn này đi thì khó 

khăn mất hết, chúng ta sẽ tiến tới một cách tự nhiên.  

Trong đời sống hàng ngày, khi cần thực hiện mục tiêu mà 

chúng ta tin tưởng và khao khát thì việc gì cũng làm được, 

thừa sức vượt qua mọi khó khăn không hề thoái chí. Nhưng 

khi bước vào đường tu thì chúng ta lại cảm thấy quá khó. 

Chúng ta giận dữ. Chúng ta bực bội, không vừa lòng. Là vì 

sao? Vì chúng ta chưa thật sự muốn tu. Vì chúng ta chưa có 

được tâm nguyện thật sự hướng về quả giác ngộ.  

Nếu chúng ta có thể hăng hái tu giống như hăng hái làm việc 

đời thì quả giác ngộ đã không ngoài tầm tay.  
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