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SỐNG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI  

Các bạn thân mến,  

Suy nghĩ và nhận xét kỹ một chút, chúng ta phải công nhận rằng giây phút 

hiện tại rất ít được quan tâm đến, không thấy có giá trị là bao…có lẽ hiện tại thật 

nhỏ nhoi, qua mau, thật mong manh giữa hai thực tế to lớn là quá khứ và tương 

lai. Tùy theo tuổi tác, căn cơ, hoàn cảnh…ai ai trong chúng ta ít nhiều cũng đang 

ôm ấp những giấc mộng tương lai hay bị quá khứ đè nặng, không quên…để rồi 

không chú tâm sống trọn vẹn cho những khoảnh khắc hiện tại mình đang có. 

Bạn còn trẻ ? thì bạn luôn muốn sống cuộc đời trong những mơ ước của mình, 

muốn thực hiện ngay những dự định còn chưa ráo mực….Ngược lại, Bạn là người 

từng trải – người lớn tuổi – thì bạn thường hay thích ngồi “đánh bóng” những kỷ 

niệm một thời đã qua. Chúng ta thường hay đánh mất hiện tại bằng cách bắt mình 

và người khác bị giam cầm trong quá khứ; hoặc lôi ta và người khác đi vào một 

tương lai mù mịt. Khi chưa có trong tay, chúng ta khao khát mãnh liệt; rồi khi đã 

qua đi thì chúng ta lại muốn níu kéo trở lại; trong khi đó, cái giây phút hiện tại có 

thể nắm bắt trọn vẹn được bị chúng ta lơ là, chúng ta tự không cho chúng ta cơ 

hội tốt để hoàn tất những gì phải làm, không cho chúng ta chế tác những gì mới 

lạ, đáp ứng với cuộc sống luôn đổi thay phải có…để rồì cứ miệt mài theo cách 

suy tư và lối sống sẵn có của mình…. 

Đôi khi tôi nhận thấy: “ lầm lẫn chung của tất cả chúng ta là không làm hay làm 

không tốt những gì phải làm ngay trong lúc này “.  

Các Bạn thân mến, 

Chúng ta được dạy: “ Quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới , chỉ có hiện tại 

nằm trong tầm tay của chúng ta, sẵn sàng giúp ta dàn trải suy tư và hành động 

trong cuộc sống, giúp ta cảm nhận trọn vẹn nét bút kỳ diệu của sự sống trên từng 

hơi thở, từng bước chân của cuộc đời mình “ Khi mời gọi chúng ta sống tỉnh 

thức, Bụt muốn chúng ta sống triệt để giây phút hiện tại, nghĩa là tập trung hết 

năng lực cho sự phát khởi cao quý của tư duy, của hành động, của thái độ, của 

tâm tình, của phản ứng với tất cả những đòi hỏi, cống hiến một cách tích cực – vì 

đây là việc làm căn bản trong phong cách sống của người con Bụt hằng ngày: biết 

sống yêu thương từng giây phút hiện tại trong đời. Nó cũng làm phẩm chất đời 

sống chúng ta có thêm niềm tin vững mạnh, niềm vui hòa đồng và sâu sắc hơn. 

Niềm tin giúp chúng ta hợp nhất với Bụt trong khoảnh khắc hiện tại, gột rửa, 

thanh lọc hóa cái nhìn ấu trỉ đầy nhục dục để thấy Bụt đang có mặt trong từng hơi 

thở của chúng ta, giúp chúng ta sáng suốt thêm để chu toàn mọi vụ việc, phục hồi 

mọi tệ trang, xoa dịu nội kết, chuyển hóa mọi tình huống bế tắc cho chúng ta ngay 

hôm nay, giờ phút này. 
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Quá khứ thường ám ảnh tâm hồn và đè nặng lên hiện tại và dần dần nó có khả 

năng đầu độc tâm hồn mà chúng ta không hay biết. Những kỷ niệm, những lên 

xuống và đổ vỡ trong quá khứ cứ âm thầm gậm nhấm đời chúng ta; chúng ta bị 

giam hãm trong vũng lầy đó và sẽ mất dần khả năng cảm nhận về những gì mới lạ 

trong giây phút hiện tại mình đang có cùng người khác. Những thứ này tạo thành 

những khối  dồn nén, những dòng nước ngầm…lâu lâu lại trào dâng như cơn lũ 

nhận chìm đời ta. Để sống thật, sống đẹp trong phút giây hiện tại, chúng ta cần 

phải rút kinh nghiệm và dứt khoát chôn vui những quá khứ nghiệt ngã đó. 

Biết gật đầu, bằng lòng sống từng ngày, bước đi trong tỉnh thức, đật tay mình 

trong tay Bụt, chúng ta sẽ tìm được sự đống hành, thương yêu tương ứng với từng 

phút giây trong mọi công việc. Bụt trao cho chúng ta niềm hy vọng rộng lớn để 

chúng ta dũng cảm đương đầu với mọi khổ đau. Niềm tin và hy vọng ảnh hưởng 

hổ tương cho nhau, giúp chúng ta có được trạng thái bình tâm an nhiên trong giây 

phút hiện tại. Có thể nói một cách giản đơn như: “chuyện gì phải đến, sẽ đến! 

chúng ta luôn hành động vì tình thương”. 

Yêu thương là một khả năng bẩm sinh cùa con người mà ai ai cũng có thể tự 

hiến dâng cho đời, đây là qùa tặng rất cao quý. Trong tình thương này, con người 

từ bỏ mình hoàn toàn, có nghĩa là không có mặt của “cái tôi” và “của tôi”. Một 

khi sự sống của tâm hồn được hòa nhịp vào sự sống của Bụt , chúng ta mới có thể 

đi vào sự hòa hợp với mọi người và mọi loài trong từng khoảnh khắc một cách 

chân thật và trong suốt. 

Mỗi khi giao tiếp với bất cứ một ai là y như là chúng ta đang hiện diện trước 

một vị Bụt tương lai, vì nơi mỗi người đều có mang dấu ấn của Bụt. Thực tề cho 

thấy, nhiều khi tha nhân bị bức màn vô minh che chắn nên không phản ảnh được 

dung nhan rạng ngời mầu nhiệm của Người. Nếu là người thật sự biết tỉnh thức 

thì mọi giao tiếp, quan hệ với tha nhân, tuy thật bình thường, nhưng luôn là cơ 

may tuyệt vời để chúng ta sống được trọn vẹn giây phút hiện tại tuyệt vời với Bụt 

trong chúng ta. 

        Sau cùng, sống cuộc đời mình là sống hết lòng hết dạ, tập trung toàn tâm 

toàn ý theo khả năng và hoàn cảnh cho phép vào những gì mà hiện tại đem đến, 

là sống hôm nay, cho hôm qua và ngày mai, một hôm nay thường bị lơi là – 

không được trân quý, một hôm qua cần được chôn vùi và một ngày mai thì còn 

xa ngoài tầm tay. 

       Chúc các bạn thành công. 
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