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Trong tâm thức của con người chứa đựng rất nhiều hạt giống. Có những hạt giống dễ 

thương nhưng cũng có rất nhiều hạt giống không dễ thương; có những hạt giống làm 

Phật nhưng cũng có rất nhiều hạt giống làm chúng sanh. Nếu mình để cho những hạt 

giống không dễ thương, những hạt giống của giận hờn, ganh tỵ, ích kỷ, hơn thua… có 

cơ hội phát sinh thì mình nhìn đâu cũng thấy “phân bò” hết. Ngược lại, nếu mình biết 

nuôi dưỡng và phát triển những hạt giống từ, bi, hỷ, xả, những hạt giống thương yêu, 

cảm thông, tha thứ… thì mình nhìn ai cũng thấy dễ thương, nhìn đâu cũng thấy Tịnh 

độ, thấy Phật.  

 

Cho nên, “tâm thế nào thì nhìn ra thế ấy”, “Thương người thương cả lối đi, ghét người 

ghét cả tông chi họ hàng”. Đó, cũng cái tâm ấy, khi có tình thương thì ngay cả lối đi 

mình cũng thấy đẹp, thấy thương, nói chi nhìn thấy người ta cười!  Vậy mà khi không 

thương nữa, lúc đã ghét rồi, thì đâu chỉ người ấy đáng ghét, cả bà con của người ta 

cũng trở thành người xấu.  

Vì vậy, người học Phật phải biết nuôi dưỡng, làm lớn mạnh tình thương và sự hiểu biết 

trong tâm mình. Khi tâm mình có năng lượng từ bi và trí tuệ, nó sẽ làm tươi mát đời 

sống của tự thân và đem đến cho mọi người xung quanh niềm an lạc, hạnh phúc. Khi 

ấy nhìn đâu mình cũng có thể thấy hoa, dù khi hoa đang là rác.  

 

Học Phật, luận Thiền không phải để tranh cao thấp, hơn thua, mà để chuyển hóa nội 

tâm. Khi tiếp xúc với mọi người, nguyện tiếp xúc và khơi dậy những hạt giống thương 

yêu, hiểu biết, từ, bi, hỷ, xả. Đó là mình đang nuôi dưỡng nhau, để xây dựng một cuộc 

sống an lành, hạnh phúc. Nhìn vào cái xấu của nhau, thì chẳng có ích lợi gì, mà còn 

thêm mệt. Rõ ràng khi mình phê bình ai, giận hờn ai, sẽ thấy mệt vô cùng.  

 

Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu mình biết nhận thức theo chiều hướng tích cực, mọi 

người sẽ dễ thương hơn nếu mình biết khơi dậy và nuôi dưỡng hạt giống thương yêu, 

hiểu biết. “Tâm tịnh là cõi Phật”, đó là bí quyết để xây dựng Tịnh độ.  
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