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Cuốn	sách	Bình	an	trong	nhân	gian	của	Đại	lão	Hòa	thượng
Thích	Thánh	Nghiêm	-	người	sáng	lập	tông	phái	Pháp	Cổ	Sơn	-	bao
gồm	những	bài	thuyết	giảng	của	ngài	trong	thời	gian	1993-1996	khi
còn	tại	thế.	Ngài	không	những	là	một	trong	các	bậc	cao	tăng	có	ảnh
hưởng	ở	Đài	Loan	-	Trung	Quốc	mà	còn	đối	với	cả	nền	học	thuật	Phật
giáo	nói	chung	thông	qua	những	tác	phẩm	giàu	tính	triết	lý	của	mình.
Cuốn	sách	đến	tay	bạn	đọc	hôm	nay	là	một	trong	những	tác	phẩm	hay
do	ngài	để	lại.	Trong	đó,	nổi	bật	là	những	kiến	thức	uyên	thâm	từ
thực	tiễn	tu	tập	sau	những	thăng	trầm	của	mình	trong	cuộc	đời	ngay
từ	những	năm	còn	là	cậu	bé	13	tuổi	cho	đến	khi	trở	thành	một	trong
những	nhân	vật	có	ảnh	hưởng	trong	giới	Phật	giáo	Đài	Loan.	Với
những	kiến	thức	uyên	thâm	về	thiền,	phương	pháp	tu	tập	hiện	đại	và
bằng	những	lời	khai	ngộ	vàng	ngọc,	ngài	muốn	nói	lên	một	điều	là:
Hạnh	phúc	không	chỉ	đơn	thuần	là	những	phản	ứng	tâm	lý	đối	với
ngoại	cảnh	mà	nó	còn	có	được	chính	từ	sức	mạnh	của	lòng	từ	bi	từ
ánh	sáng	trí	tuệ	giúp	ta	đạt	tới	“an	tâm,	an	thân,	an	gia	và	an	nghiệp”
để	mọi	người	xóa	bỏ	ngăn	cách,	gieo	hạt	giống	hòa	bình,	cùng	nhau
hướng	đến	mục	tiêu	tạo	ra	thế	giới	tu	lương	tịnh	độ.	Đúng	như	tâm
niệm	của	ngài	khi	cuốn	sách	được	ra	mắt	vào	năm	1999	là	năm	vận
động	bình	an	cho	tông	phái	Pháp	Cổ	Sơn.	Đó	là	“việc	gắn	kết	giáo	lý
với	tín	ngưỡng	Phật	giáo,	xét	cho	cùng	cũng	là	để	mọi	người	hiểu
được	và	vận	dụng	vào	đời	sống	thực	tế.	Tuy	không	phải	là	liều	thuốc
vạn	năng	nhưng	nó	hữu	dụng	cho	mọi	người	ở	mọi	khía	cạnh	trong
cuộc	sống	đời	thường”.

Xin	trân	trọng	giới	thiệu	để	độc	giả	có	thêm	một	góc	nhìn	đối	với
một	tông	phái	Phật	giáo	có	tầm	ảnh	hưởng	không	nhỏ	trong	xã	hội
Đài	Loan	những	năm	qua.

Nhà	xuất	bản	Thời	Đại

http://sachvui.com/




Chương	1
An	định	nhân	tâm,	An	định	xã	hội

Con	người	thường	luôn	mong	muốn	được	bảo	đảm	“an	toàn”	và
“an	định”,	luôn	hy	vọng	hoàn	cảnh,	môi	trường	mang	lại	cho	họ	sự
an	toàn,	an	định.	Nếu	môi	trường,	hoàn	cảnh	không	cho	họ	sự	an
toàn	nào,	họ	sẽ	có	cảm	giác	bất	an;	nếu	cuộc	sống	không	dư	dả	về
vật	chất,	họ	cũng	sẽ	cảm	thấy	không	an	định.

Mối	quan	hệ	của	mỗi	người	chúng	ta	với	xã	hội	cũng	giống	như
mối	quan	hệ	gắn	bó	mật	thiết,	ảnh	hưởng	lẫn	nhau	giữa	con	người,
hoàn	cảnh	và	môi	trường.	Hoàn	cảnh,	môi	trường	có	thể	ảnh	hưởng
đến	con	người,	ngược	lại	con	người	cũng	làm	ảnh	hưởng	đến	hoàn
cảnh,	môi	trường.	Nhưng	rốt	cuộc	ai	là	người	làm	ảnh	hưởng	đến
hoàn	cảnh	môi	trường?	Câu	trả	lời	là:	mỗi	cá	nhân	đều	có	thể	ảnh
hưởng	đến	hoàn	cảnh,	môi	trường,	thậm	chí	chỉ	là	một	suy	nghĩ,
một	câu	nói,	nhất	cử	nhất	động	của	mỗi	chúng	ta	đều	đủ	ảnh	hưởng
đến	toàn	thể	xã	hội.

I.	Tâm	thanh	tịnh,	quốc	độ	thanh	tịnh

Do	mối	quan	hệ	giữa	cá	nhân	và	xã	hội	là	mối	quan	hệ	tương	tác
lẫn	nhau	nên	thái	độ	của	xã	hội	hoặc	thị	hiếu	của	xã	hội	cũng	sẽ	khiến
mỗi	thành	viên	trong	xã	hội	chuyển	biến	theo.	Nhưng	thị	hiếu	của	xã
hội	do	đâu	mà	có?	Có	khi	do	môi	trường,	hoàn	cảnh	lớn	hơn	tạo	ra,	ví
dụ	những	gì	phát	sinh,	lưu	hành	trong	xã	hội	Nhật	Bản,	Mỹ,	châu	Âu
thông	thường	rất	nhanh	chóng	được	du	nhập	vào	Đài	Loan	thậm	chí
tạo	thành	trào	lưu	khó	đẩy	lùi,	một	số	thị	hiếu	không	tốt	cũng	được
mang	đến	Đài	Loan	thông	qua	phương	thức	này.

Có	lẽ	có	người	cho	rằng	sức	mạnh	của	quần	chúng	nhân	dân
không	đủ	mạnh,	nhất	định	phải	có	một	vĩ	nhân	đứng	ra	kêu	gọi	mới
được.	Trên	thực	tế,	vĩ	nhân	có	sức	mạnh	của	vĩ	nhân,	những	người
bình	thường	có	sự	ảnh	hưởng	của	người	bình	thường,	sức	mạnh	của
vĩ	nhân	dựa	trên	yêu	cầu	của	người	bình	thường,	tập	hợp	lại	thành
tiếng	nói	và	sức	mạnh	của	họ;	hơn	nữa,	những	gì	vĩ	nhân	nắm	bắt
được	cũng	chỉ	ảnh	hưởng	trong	phạm	vi	nhất	định;	nhưng	sức	mạnh
quần	chúng	thường	là	sức	mạnh	to	lớn	đủ	làm	ảnh	hưởng	đến	sức



mạnh	của	toàn	xã	hội.	Do	đó,	chỉ	cần	suy	nghĩ	hay	một	quan	niệm	nào
đó	của	mỗi	cá	nhân	thay	đổi,	xã	hội	sẽ	nhận	được	những	tác	động
khác	nhau,	nếu	kết	hợp	với	cả	thực	hành	những	hành	vi	tác	động	sẽ
tạo	ra	sự	ảnh	hưởng	càng	to	lớn	hơn.

Tuy	nói	rằng	“xã	hội	ảnh	hưởng	đến	chúng	ta,	chúng	ta	bị	ảnh
hưởng	từ	xã	hội”,	nhưng	đứng	trên	lập	trường	giáo	dục	của	tôn	giáo,
con	người	có	thể	không	nhận	sự	tác	động	của	hoàn	cảnh,	môi	trường
mà	biến	thành	xấu,	ngược	lại	có	thể	trở	nên	tốt	hơn	nhờ	ảnh	hưởng
của	niềm	tin,	do	đó	ảnh	hưởng	đến	xã	hội.	Người	ta	thường	nói
“giang	sơn	dễ	đổi,	bản	tính	khó	dời”	đấy	là	cách	nói	tỏ	rõ	sự	tuyệt
vọng	trước	bản	tính	con	người	Nhưng	tinh	thần	giáo	dục	của	tôn	giáo
không	làm	cho	bất	kỳ	ai	thất	vọng,	cũng	không	tuyệt	vọng	trước	bất
kỳ	hoàn	cảnh	nào.

Kinh	Duy-ma-cật	nói:	“Sự	thanh	tịnh	của	quốc	độ	chư	Phật	phụ
thuộc	vào	tâm	chúng	sinh”.	Học	thuyết	Đại	thừa	nói	“tâm	sinh	khởi
để	từ	đó	mọi	pháp	cũng	sinh	khởi	theo”	có	nghĩa	là:	khi	lòng	người
thanh	tịnh,	những	gì	xung	quanh	họ	nhìn	thấy	cũng	đều	thanh	tịnh,
những	gì	trong	lòng	hướng	về	với	tâm	niệm	trọn	vẹn	ắt	sẽ	thực	hiện
được,	ví	như	“tâm	tịnh	thân	thanh	thản,	nhẹ	nhàng”,	khi	tâm	an	định,
nhiệt	độ	cơ	thể	không	thể	tăng	cao,	sẽ	chịu	được	sự	oi	bức.

Do	đó,	nếu	nội	tâm	đủ	thanh	tịnh,	thì	sự	cảm	nhận	về	hoàn	cảnh,
môi	trường,	xã	hội	có	thể	rất	khác	biệt;	nếu	tâm	không	thanh	tịnh,
đầy	bất	bình,	phẫn	nộ,	thù	hận,	đố	kỵ	và	bất	mãn,	nhìn	ai	cũng	cảm
thấy	là	người	xấu,	chạm	vào	vật	gì	cũng	cảm	thấy	đáng	ghét,	tất	cả
những	điều	này	đều	do	tâm	không	thanh	tịnh	nên	nhìn	thấy	bất	kỳ
hiện	tượng	nào	cũng	khiến	bản	thân	buồn	bực.	Nếu	tâm	an	định	thì
xã	hội	mà	ta	nhìn	thấy	cũng	bình	an	hơn,	khi	đó	ta	cảm	thấy	tâm
được	an	hơn.

Môi	trường	xã	hội	hiện	đại	đâu	đâu	cũng	để	lại	dấu	vết	bất	an	cho
lòng	người.	Nhiều	người	cho	rằng	muốn	mưu	cầu	an	định	trong	lòng
người	trước	tiên	phải	bắt	đầu	từ	cải	thiện	cuộc	sống,	vì	vậy	họ	hy
vọng	dùng	chính	trị,	kinh	tế,	pháp	luật	để	cải	tạo	môi	trường	xã	hội.
Họ	mong	muốn	người	người	đều	có	cơm	ăn,	áo	mặc,	có	nơi	ở,	tiếp
sau	là	mong	muốn	thiết	lập	được	các	chính	sách	chính	trị,	kinh	tế	hợp
lý	và	hoàn	thiện	thể	chế	pháp	luật	để	bảo	đảm	cuộc	sống	cho	nhân
dân.	Thế	nên	xưa	nay	các	nhà	chính	trị,	nhà	giáo	dục,	nhà	tôn	giáo,
nhà	kinh	tế	đều	đứng	trên	các	góc	độ,	lập	trường	của	mình	để	đưa	ra



các	giải	pháp	nhằm	xây	dựng	một	xã	hội	an	định.

Biết	bao	người	đã,	đang	nỗ	lực	hết	mình	cho	đất	nước,	dân	tộc,	xã
hội;	họ	đều	là	những	người	đã	tìm	được	nguồn	năng	lượng	giúp	mình
an	định	thân	tâm.	Thế	nhưng	ý	thức	của	con	người	hiện	đại	đối	với
đất	nước,	với	dân	tộc,	với	xã	hội	dần	dần	bị	mờ	nhạt,	mơ	hồ,	vì	vậy
ngày	nay	rất	nhiều	người	cảm	thấy	bản	thân	hình	như	đang	sống	cho
qua	ngày,	sống	lay	lắt	vô	định.	Họ	không	biết	ngày	ngày	bản	thân	phải
bận	rộn	vì	điều	gì,	hoàn	toàn	mất	đi	mục	tiêu	của	cuộc	sống.	Thực	ra,
nếu	trong	lòng	xác	định	được	mục	tiêu,	có	điểm	hướng	đến	thì	ở	vào
bất	kì	hoàn	cảnh	nào	họ	đều	có	thể	an	định	tâm	được.	Vì	thế	nói
muốn	cứu	người	trước	tiên	phải	cứu	lấy	cái	tâm.	Muốn	xã	hội	an	định
đúng	nghĩa	vẫn	phải	bắt	đầu	từ	sự	an	định	trong	lòng	người.

II.	Tâm	không	dao	động	vì	ngoại	cảnh

Làm	thế	nào	để	an	tâm?	Điều	quan	trọng	nhất	vẫn	là	không	để
tâm	mình	dao	động	theo	môi	trường	bên	ngoài.	Nếu	tâm	không	bị
ngoại	cảnh	tác	động,	đó	chính	là	người	sáng	suốt;	trong	lòng	nhất
định	phải	tự	tại,	an	định.	Nếu	tâm	thay	đổi	theo	môi	trường,	hoàn
cảnh	thì	sẽ	sinh	ra	buồn	phiền.	Ví	như	dục	vọng	quá	mạnh	mà	không
được	thỏa	mãn	sẽ	sinh	ra	phẫn	nộ,	do	đó	kéo	theo	những	trắc	trở,	và
có	thể	mang	đến	sự	lo	sợ,	hoài	nghi.	Ví	dụ	như	người	ta	đặt	điều	cho
bạn,	bạn	phản	ứng	mãnh	liệt	tiêu	cực;	người	ta	khen	bạn	một	câu,
bạn	liền	dương	dương	tự	đắc;	bị	người	ta	xử	oan	sẽ	đau	khổ	xót	xa;
được	người	ta	tâng	bốc	thì	kiêu	căng.	Tuy	những	điều	này	đều	phản
ánh	cảm	xúc	thường	tình	của	con	người	nhưng	tất	cả	bạn	đều	không
khẳng	định	được	bản	thân	nên	mới	cần	người	khác	khẳng	định	cho
mình.	Giáo	lí	Phật	giáo	dạy	chúng	ta	nên	“giữ	tâm	an	tịnh	không	để
ngoại	cảnh	làm	dao	động”,	đấy	chính	là	“bát	phong	xuy	bất	động”
(không	dao	động	trước	tám	ngọn	gió	cuộc	đời).	“Bát	phong”	gồm:	lợi
dưỡng,	suy	vong,	hủy	báng,	khen	ngợi,	tán	dương,	chê	bai,	đau	khổ,
vui	sướng.

Tất	nhiên	trong	cuộc	sống	khó	tránh	khỏi	nghịch	cảnh,	tôi	thường
khuyên	mọi	người,	khi	xử	lý	những	vấn	đề	rắc	rối	nên	đối	diện	với	nó
một	cách	thản	nhiên,	tiếp	nhận	nó,	xử	lý	nó,	gạt	bỏ	nó.	Nói	vậy	cũng
có	nghĩa	là	khi	gặp	bất	kỳ	hoàn	cảnh	khó	khăn,	gian	khổ	thì	không
được	trốn	tránh	vì	trốn	tránh	không	giải	quyết	được	vấn	đề,	chỉ	có
dùng	trí	tuệ	để	gánh	vác	trách	nhiệm	mới	có	thể	vượt	qua	vấn	đề	nan
giải	một	cách	đúng	nghĩa.



Để	đạt	được	sự	an	định	trong	lòng	chúng	ta	nên	tiếp	nhận	quan
niệm	bảo	vệ	môi	trường	tâm	linh,	tức	là	ít	dục	vọng	và	biết	hài	lòng
với	những	gì	mình	có.	Tuy	nhiên,	trong	thực	tế	cuộc	sống,	không	dễ
dàng	để	làm	được	ngay,	càng	không	dễ	lúc	nào	cũng	làm	được	điều
này,	nhưng	nếu	không	ngại	tập	luyện	hàng	ngày	thì	dần	dần	sẽ	có
được	sự	an	tâm.

III.	Ba	phương	pháp	bảo	vệ	môi	trường	tâm	linh

Phương	pháp	tọa	thiền,	niệm	Phật	trong	Phật	giáo	có	thể	làm	cho
tâm	con	người	an	định	tự	nhiên.

Biết	hổ	thẹn,	biết	tự	kiểm	điểm	và	biết	sám	hối	sai	lầm	của	mình,
giống	như	nhà	nho	đã	nói:	“Mỗi	ngày	ta	tự	phản	tỉnh	ba	lần”.	Thực	tế,
một	ngày	tự	kiểm	điểm	ba	lần	vẫn	chưa	đủ	mà	lúc	nào	cũng	phải	biết
trong	thâm	tâm	mình	muốn	gì,	làm	gì.

Thường	dùng	thái	độ	biết	ơn	để	đối	đãi	với	mọi	người,	mọi	sự	vật
trong	môi	trường,	hoàn	cảnh	sống,	dốc	sức	cống	hiến	phục	vụ,	mục
đích	là	để	trả	ơn.

Dùng	ba	phương	pháp	trên	để	thực	hiện	việc	bảo	vệ	môi	trường
tâm	linh,	giúp	chúng	ta	an	định	thân	thể	và	nội	tâm	trong	bất	kỳ	lúc
nào,	ở	bất	kỳ	nơi	đâu;	đấy	cũng	chính	là	tự	hoàn	thiện	nhân	cách,
mang	đến	sức	mạnh	an	định	cho	xã	hội,	cho	nhân	dân.

Cuộc	đời	cần	hơi	ấm	tình	người,	xã	hội	cần	sự	chăm	sóc,	nếu
người	người	biết	tự	an	định	bản	thân,	tự	khắc	có	thể	làm	an	định
người	khác,	do	vậy	mọi	người	phải	bắt	tay	hợp	tác	với	nhau,	cùng	xây
dựng	một	xã	hội	an	định.





Chương	2
An	thân,	an	tâm,	an	gia,	an	nghiệp

Tôi	không	phải	chuyên	gia	khoa	học	kỹ	thuật,	cũng	không	phải
chuyên	gia	về	lĩnh	vực	sinh	lý,	dinh	dưỡng,	phân	tích	tâm	lý	hay	các
vấn	đề	gia	đình	càng	không	phải	chuyên	gia	quản	lý	doanh	nghiệp;
tôi	là	một	nhà	tu	hành.	Tôi	xử	lí,	khai	thông	vấn	đề	dựa	trên	tinh
thần	Phật	pháp.	Đứng	trên	lập	trường	của	tín	đồ	Phật	giáo,	tôi	đem
những	kinh	nghiệm	tu	học	Phật	pháp	để	xử	lí	các	vấn	đề	về	thân,
tâm,	hoàn	cảnh	môi	trường	cuộc	sống	nhằm	đưa	ra	các	giải	pháp
một	cách	chỉnh	thể,	cung	cấp	cho	mọi	người	một	số	hướng	dẫn
mang	tính	nguyên	tắc	nhằm	đạt	được	mục	đích	an	thân,	an	tâm,	an
gia	và	an	nghiệp.

I.	Vậy	chúng	ta	muốn	ai	được	an	thân,	an	tâm?	Người
biết	cách	làm	cho	người	khác	an	tâm	nhất	định	sẽ	có	cách	để
tự	an	tâm

1.	Thực	hành	con	đường	của	một	vị	Bồ-tát	ắt	phải	tôn	trọng
người	khác,	nhờ	tôn	trọng	người	khác	mà	tâm	an,	thân	an

Người	bình	thường	trước	tiên	luôn	yêu	cầu	an	thân	rồi	mới	yêu
cầu	an	tâm,	cũng	có	nghĩa	là	con	người	cho	rằng	cơ	thể	mình	có	được
sự	đảm	bảo	an	toàn	thì	mới	có	thể	an	định	nội	tâm.	Trước	hết	cần	có
sự	đảm	bảo	an	toàn	cho	bản	thân	mình,	sau	đó	mới	nghĩ	đến	những
người	khác	trong	xã	hội.

Nhưng	với	người	học	theo	Phật,	lấy	an	tâm	là	nguyên	tắc	cơ	bản
để	an	thân,	lấy	việc	làm	người	khác	an	ổn	hoàn	thành	công	đức	tự	an
ổn	bản	thân,	đây	là	quan	niệm	của	một	nhà	tu	hành	theo	đạo	Bồ-tát.

Do	sau	khi	tâm	đã	an	định,	thân	thể	cũng	tự	nhiên	an	định.	Tâm
lý	lành	mạnh,	cho	dù	thân	thể	có	bệnh	tật	thì	vẫn	được	coi	là	một
người	khỏe	mạnh;	nếu	tâm	lý	không	lành	mạnh,	cho	dù	cơ	thể	khỏe
mạnh	thì	người	này	vẫn	là	người	có	vấn	đề,	đều	có	thể	tạo	thành	nỗi
lo	lắng	cho	gia	đình,	cho	xã	hội.

Nếu	bất	kỳ	lúc	nào,	bất	cứ	nơi	đâu	bạn	đều	nghĩ	đến	sự	an	toàn,



an	định,	hạnh	phúc	và	lợi	ích	của	người	khác	trước	thì	bạn	nhất	định
là	một	người	rất	an	định,	nhờ	đó	người	thân,	bạn	bè	thân	thiết	của
bạn	thấy	được	sự	an	toàn.

Thế	nên,	người	tu	hành	theo	đạo	Bồ-tát	phải	quên	mình	vì	người,
an	tâm	để	an	thân.

Làm	thế	nào	để	an	tâm?	Điều	quan	trọng	nhất	là	khiến	cho	tâm
của	chúng	ta	không	tiếp	nhận	mặt	tiêu	cực	của	hoàn	cảnh	môi	trường,
cũng	không	vì	tâm	niệm	lệch	lạc	của	một	cá	nhân	làm	ảnh	hưởng	đến
môi	trường	xã	hội,	đó	chính	là	“bảo	vệ	môi	trường	tâm	linh”	mà	Pháp
Cổ	Sơn	đã	đề	xướng.

Làm	thế	nào	an	thân?	Đó	là	phải	thực	hành	“gìn	giữ	lễ	nghi	trong
giao	tiếp	giữa	người	với	người”	mà	Pháp	Cổ	Sơn	đã	nêu	ra,	trong	đó
bao	gồm:	phép	lịch	sự	từ	trong	tâm;	phép	lịch	sự	từ	trong	hành	vi	cử
chỉ	của	thân	thể	và	phép	lịch	sự	trong	lời	nói.	Như	vậy,	yêu	cầu	chúng
ta	từ	ngôn	ngữ,	thân	thể	cho	đến	hành	vi	động	tác,	biểu	cảm	khuôn
mặt	đều	phải	thể	hiện	rõ	sự	tôn	kính,	tôn	trọng,	cảm	ơn,	cảm	kích	và
biết	ơn	đối	với	người	khác.

Do	chúng	ta	chân	thành	lễ	phép	với	người	khác	nên	điều	mà
chúng	ta	nhận	lại	chắc	chắn	là	sự	an	định,	an	toàn	và	tất	nhiên	hoàn
cảnh	môi	trường	mà	chúng	ta	sống	cũng	sẽ	an	toàn.

2.	Thân	tâm	bình	an

Nguyên	nhân	chính	thân	thể	bất	an	là	do	cơ	năng	của	cơ	thể
không	cân	bằng,	Phật	pháp	gọi	là	sự	mất	thăng	bằng	của	“tứ	đại”,
cũng	có	nghĩa	là	mất	điều	tiết	về	nóng	lạnh,	mất	điều	tiết	về	thức	ăn,
ngủ	không	điều	độ,	vận	động	không	đủ	hoặc	vận	động	quá	độ,	làm
việc	và	nghỉ	ngơi	không	đúng	cơ	chế	vận	hành	sinh	lí...	những	điều
này	đều	khiến	cơ	thể	của	chúng	ta	mất	cân	bằng,	do	vậy	không	thể
khống	chế	sự	lo	âu	trong	lòng,	gây	ra	tình	trạng	không	kiểm	soát	được
nội	tâm	và	cơ	thể,	cũng	có	thể	làm	tổn	hại	cho	sức	khỏe.

Do	ngoại	cảnh	tác	động,	áp	lực	của	hoàn	cảnh,	môi	trường	cũng
có	thể	khiến	chúng	ta	mất	đi	sự	cân	bằng.	Vốn	không	định	cáu	giận
nhưng	lại	cáu	giận,	vốn	không	định	uống	rượu	nhưng	lại	uống	rượu,
vốn	không	định	đánh	bạc	nhưng	lại	đánh	bạc,	vốn	không	định	ăn
uống	vô	độ,	nhưng	để	nguôi	đi	buồn	phiền	liền	ăn	uống	vô	độ...	tất	cả



mọi	hiện	tượng	như	vậy	căn	nguyên	của	nó	đều	là	sự	mất	cân	bằng
nội	tâm,	cuối	cùng	dẫn	đến	cơ	năng	của	cơ	thể	mất	sự	điều	tiết.

Trong	cuộc	sống	thường	ngày,	khi	bạn	phát	hiện	trong	lòng	có
mâu	thuẫn,	đau	khổ,	mất	cân	bằng,	trước	tiên	phải	chú	ý	đến	hơi	thở,
sau	đó	để	ý	trong	lòng	bạn	đang	nghĩ	gì?	Sau	đó	đánh	giá	bản	thân
một	cách	khách	quan,	quan	sát	bản	thân	mình	tại	sao	lại	nổi	giận?
Giận	vì	điều	gì?	Xem	khi	bạn	tức	giận	hơi	thở	thế	nào,	tim	đập	thế
nào?	Tiếp	đó	hãy	chú	ý	đến	cảm	giác	của	chính	mình,	có	phải	là	rất
khó	chịu?

Có	thể	nói,	khi	nội	tâm	bất	an,	hãy	lập	tức	chuyển	tâm	niệm	sang
việc	quan	sát	mọi	phản	ứng	của	cơ	thể	mình,	tâm	trạng	sẽ	lập	tức
bình	tĩnh	trở	lại.	Cách	cân	bằng	và	ổn	định	thân	thể,	nội	tâm	này	rất
hữu	ích,	nhưng	phải	thường	xuyên	luyện	tập.

Vì	vậy,	thực	hành	“bảo	vệ	môi	trường	tâm	linh”	trên	thực	tế	là	vận
dụng	Phật	pháp	để	điều	chỉnh	“tâm”	của	chúng	ta,	tất	nhiên	không
thể	tu	luyện	thành	Phật	ngay	tức	thì,	nhưng	ít	nhất	có	thể	dùng	một
số	phương	pháp	đơn	giản	này	khiến	cho	cơ	thể	và	tâm	lý	cân	bằng.

Ngoài	ra,	khi	gặp	phải	khó	khăn,	nếu	chỉ	lo	lắng,	đau	khổ	sẽ	chẳng
ích	gì,	nên	tự	nhắc	nhủ	mình	niệm	danh	hiệu	Phật	A-di-đà,	thánh
hiệu	Quan	Âm	Bồ-tát,	cầu	xin	sự	phù	hộ	của	Phật,	Bồ-tát	cho	bạn	sự
tự	tin	và	sức	mạnh.	Trên	thực	tế,	khi	bạn	niệm	A-di-đà	Phật	hoặc
thánh	hiệu	của	Bồ-tát	Quan	Thế	Âm	thì	tâm	trạng	của	bạn	đã	cân
bằng,	ổn	định	trở	lại.

3.	An	cư	lạc	nghiệp	-	Hạnh	phúc	và	an	toàn	gia	nghiệp

Định	nghĩa	“gia”	là	nhà	hay	gia	đình	tức	chỉ	những	người	cùng
chung	sống	với	nhau,	mỗi	chúng	ta	ai	cũng	có	gia	đình,	mỗi	gia	đình
thuộc	các	tầng	lớp	không	giống	nhau	trong	xã	hội.	Có	gia	đình	chắc
chắn	sẽ	có	gia	quyến,	“quyến”	có	nghĩa	là	người	yêu	thương,	thân
thương,	thân	cận,	quan	tâm	chăm	sóc.	Những	người	thân	thuộc	mà
thăm	viếng,	quan	tâm	chăm	sóc	lẫn	nhau	đó	đều	được	gọi	là	gia
quyến.	Trong	gia	đình,	mỗi	thành	viên	cần	chăm	sóc,	quan	tâm,	động
viên,	thương	yêu	giúp	đỡ	lẫn	nhau,	nhất	định	phải	có	trách	nhiệm,
nghĩa	vụ	và	quan	hệ	phân	chia	vai	vế.

Gia	đình	ngày	này	thường	là	gia	đình	nhỏ	được	chia	ra	từ	đại	gia



đình,	vì	vậy	khả	năng	an	định	của	gia	đình	tương	đối	yếu	kém,	vợ
chồng	thường	cãi	nhau,	ly	hôn	vì	những	chuyện	nhỏ	nhặt.	Những	đứa
trẻ	mới	lớn	đã	bắt	đầu	chống	đối,	thậm	chí	bỏ	nhà	đi	lang	thang.

Từ	một	gia	đình	nhỏ,	một	dân	tộc	rồi	dần	dần	mở	rộng	phạm	vi
hơn	nữa,	nếu	chúng	ta	có	thể	coi	các	cơ	quan,	các	công	ty,	đoàn	thể
mà	mình	phục	vụ	như	gia	đình	của	mình	thì	ta	có	thể	mở	rộng	tấm
lòng	khoan	dung.

Phật	dạy	chúng	ta	nên	xem	sự	nghiệp	của	Như	Lai	như	việc	nhà,
xem	tất	cả	chúng	sinh	như	gia	quyến,	gia	đình,	như	vậy	quan	niệm	về
“gia	đình”,	“sự	nghiệp”	trong	Phật	giáo	có	phạm	vi	rất	rộng	lớn.

Bồ-tát	Duy-ma-cật	trong	Kinh	Duy-ma-cật	(Sở	Vấn)	coi	tất	cả
mọi	phiền	não	như	hạt	giống	Như	Lai,	coi	những	điều	thường	tình
của	chúng	sinh	là	gia	nghiệp	của	Phật.

Chăm	lo	tốt	cho	gia	đình	nhỏ	của	bản	thân	mình	là	nền	tảng	của
hạnh	nguyện	Bồ-tát,	nhưng	nếu	mở	rộng	hơn,	coi	tất	cả	những	muộn
phiền	của	chúng	sinh	như	của	gia	đình,	gánh	vác	“sự	nghiệp	Như	Lai”
thì	đó	càng	là	ý	nguyện	sâu	rộng	của	hạnh	nguyện	Bồ-tát.	Nhưng	mọi
người	chớ	nên	đảo	ngược	trật	tự,	nhất	định	phải	bắt	đầu	từ	nhỏ	đến
lớn	thì	mới	thực	sự	đạt	được	an	toàn,	vững	chắc	và	bình	an.

II.	An	thân	-	nằm	ở	sự	chăm	chỉ,	cần	cù,	tiết	kiệm	trong
cuộc	sống

1.	Nhịp	độ	cuộc	sống	quá	nhanh	không	hẳn	đã	là	điều	xấu,	ngược
lại	cuộc	sống	quá	nhàn	hạ	cũng	chưa	hẳn	đã	tốt

Rất	nhiều	người	lao	vào	kiếm	tiền	nhằm	“phòng	khi	về	già,	phòng
khi	cơ	hàn”,	hy	vọng	sau	khi	vất	vả	phấn	đấu	kiếm	tiền	thì	những	năm
tuổi	già	sẽ	được	hưởng	thụ	cuộc	sống	an	nhàn,	ổn	định,	dường	như
mục	đích	kiếm	tiền	chỉ	để	cuộc	sống	của	chính	mình	có	được	sự	đảm
bảo	về	sau.

Do	đó,	rất	nhiều	người	đều	nói	rằng,	khi	về	già,	điều	quan	trọng
nhất	là	phải	có	“tiền	dưỡng	già”.	Nhưng	rất	nhiều	người	chỉ	vì	“tiền
dưỡng	già”	mà	vợ	chồng	già	có	thể	cãi	vã,	cãi	cọ	với	con	trai	con	gái,
anh	chị	em,	bạn	bè,	kết	quả	là	“tiền	dưỡng	già”	lại	trở	thành	vật	mang
lại	bất	an.



Để	bảo	đảm	an	toàn,	đối	với	quốc	gia,	phải	là	cất	giấu	sự	giàu	có
nơi	nhân	dân;	đối	với	cá	nhân	mỗi	người,	không	ngại	đem	thành	quả
do	nỗ	lực	mà	có	cất	giữ	trong	xã	hội,	trong	quần	chúng,	gửi	gắm	sự	an
toàn	của	mình	vào	xã	hội,	đó	mới	là	đáng	tin	cậy	nhất,	là	an	toàn
nhất.

Nếu	chỉ	mong	bản	thân	an	toàn,	con	cháu	an	toàn	hàng	chục,
hàng	trăm,	hàng	nghìn	thế	hệ	sau	đều	phải	có	cơm	ăn,	áo	mặc,	có	nơi
ở	thì	cách	suy	nghĩ	này	không	những	không	đáng	tin	cậy,	mà	ngược
lại	có	thể	còn	làm	hại	đến	con	cháu.	Tất	nhiên,	trước	tiên	bản	thân
bạn	phải	tạo	ra	của	cải	vật	chất,	gia	tăng	của	cải	vật	chất,	sau	đó	người
thân,	đoàn	thể,	xã	hội	mới	có	thể	được	hạnh	phúc	từ	sự	nỗ	lực	của
bạn.

Con	người	cần	làm	việc,	nhưng	làm	việc	không	phải	là	cuộc	sống,
cuộc	sống	không	chỉ	là	vì	sự	giàu	có	về	của	cải	vật	chất	mà	làm	việc,
càng	không	chỉ	là	để	thoả	mãn	sự	hưởng	thụ	về	vật	chất	mà	lao	động
cần	mẫn,	làm	việc	còn	vì	sự	lành	mạnh	của	cơ	thể,	của	tâm	hồn	và	cả
sự	cống	hiến	vì	lòng	biết	ơn.

Một	người	chịu	thương	chịu	khó	thường	rất	khỏe	mạnh.	Cho	dù
cơ	thể	không	được	khỏe,	người	cần	cù	chịu	khó	vẫn	biết	tự	chăm	sóc
mình;	người	chịu	thương	chịu	khó	cũng	sẽ	không	cô	đơn.	Vì	vậy	tôi
cổ	vũ	những	người	lớn	tuổi,	nhất	định	phải	có	việc	gì	đó	để	làm
không	nhất	thiết	là	vì	tiền,	nếu	không	đó	sẽ	trở	thành	một	cách	sống
không	lành	mạnh.

Sự	chăm	chỉ,	cần	cù,	nỗ	lực	ngoài	việc	khiến	cho	cơ	thể	khỏe
mạnh,	tâm	lý	ổn	định,	còn	giúp	ta	có	được	sự	báo	đáp	về	vật	chất,
nhưng	có	được	sự	báo	đáp	về	vật	chất	phải	sử	dụng	tiết	kiệm,	nếu
không	sẽ	sinh	ra	những	hành	vi	không	lành	mạnh	với	cơ	thể	và	tâm
hồn	do	hưởng	thụ	thú	vui	vật	chất.

Nói	cách	khác,	chăm	chỉ,	cần	cù,	nỗ	lực	làm	việc	đồng	thời	cũng
cần	phải	tiết	kiệm.	“Tiết	kiệm”,	“cần	cù”	-	hai	nguyên	tắc,	hai	phẩm
chất	này	chính	là	bí	quyết	của	cơ	thể	khỏe	mạnh.	Hơn	nữa	kết	quả
của	việc	tiết	kiệm	là	sẽ	có	rất	nhiều	phúc	lợi	có	thể	cung	cấp	cho
người	khác,	đến	lúc	đó	bạn	sẽ	trở	thành	người	được	mọi	người	yêu
mến,	ca	ngợi.

Bận,	bận,	bận,	bận	rộn	nhưng	đầy	niềm	vui!	Mệt,	mệt,	mệt,	mệt



mỏi	nhưng	vẫn	thích	thú!

Người	bận	rộn	có	nhiều	thời	gian	nhất;	chăm	chỉ,	khỏe	mạnh	là
tốt	nhất.

Thường	thì,	khi	bận	rộn,	chúng	ta	có	thể	cảm	thấy	rất	mệt	mỏi,
khi	mệt	mỏi	sẽ	thấy	rất	buồn	bực.	Thực	ra,	bận	rộn	cũng	là	một	hạnh
phúc.	Hoặc	cũng	có	người	cho	rằng,	người	bận	rộn	chắc	chắn	sẽ	có
rất	ít	thời	gian,	trên	thực	tế,	người	bận	rộn	có	nhiều	thời	gian,	bởi	vì
họ	sẽ	quý	trọng	thời	gian,	sắp	xếp	thời	gian,	chạy	đua	với	thời	gian,
tranh	thủ	thời	gian	để	làm	những	việc	họ	nên	làm,	muốn	làm,	cần
làm.

2.	Thư	giãn	cơ	thể	sẽ	giúp	cho	nụ	cười	luôn	nở	trên	môi

Thư	giãn	có	thể	khiến	cho	cơ	thể	khoẻ	mạnh	hơn,	khi	gặp	phải
bất	cứ	chuyện	gì,	gặp	bất	cứ	ai	đều	không	phải	sợ	hãi,	lo	lắng.	Trong
lòng	có	cảm	giác	biết	ơn	người	khác	thì	sẽ	luôn	nở	nụ	cười	trên	mặt.
Nếu	như	thường	xuyên	mang	trong	mình	trạng	thái	căng	thẳng,	âu
sầu,	tức	giận	hay	là	vắt	óc	suy	nghĩ,	nghĩ	ngợi	mông	lung	mà	lại	không
biết	bản	thân	mình	là	người	như	thế	nào,	trên	mặt	chắc	chắn	sẽ	thiếu
đi	nụ	cười,	dẫn	đến	tâm	lý	không	khoẻ	mạnh,	hệ	quả	tất	yếu	là	cơ	thể
cũng	không	khoẻ	mạnh.

Chúng	ta	nên	giữ	lòng	bình	lặng,	đó	cũng	chính	là	không	để	xuất
hiện	trong	đầu	những	việc	lo	âu,	những	việc	không	vừa	ý.	Bởi	vì	trên
đời	mười	điều	có	hết	chín	điều	không	như	ý.	Đã	biết	có	thể	sẽ	có	tám,
chín	mươi	phần	trăm	sẽ	xảy	ra	việc	không	như	mong	đợi,	vậy	thì	còn
có	gì	có	thể	làm	bạn	không	vừa	lòng?

3.	Biết	phúc	tích	phúc,	làm	nhiều	việc	phúc	đức,	lợi	người	lợi	ta,
rộng	gieo	duyên	lành

Cái	gọi	là	“đắc	đạo	giả	đa	trợ”	-	người	đắc	đạo	sẽ	nhận	được	nhiều
sự	giúp	đỡ,	“hữu	đức	giả	bất	cô”	-	người	có	đạo	đức	không	bao	giờ
phải	cô	đơn”,	nếu	như	mọi	người	có	thể	xích	lại	gần	với	nhau	hơn,
biết	suy	nghĩ	cho	nhau,	mang	đến	sự	an	toàn	cho	nhau,	thì	những
người	đó	ít	nhiều	cũng	sẽ	mang	lại	cảm	giác	an	toàn	cho	bạn,	đó	cũng
là	đạo	lý	“kính	trọng	người	sẽ	được	người	kính	lại”.

Tất	nhiên,	làm	như	vậy	giống	như	kiểu	“bỏ	gần	tìm	xa”,	có	người



còn	nghi	ngờ	nói	“con	người	mà	không	vì	lợi	ích	của	bản	thân	mình
thì	trời	tru	đất	diệt”,	nếu	như	đến	chính	bản	thân	mình	cũng	không
dám	đảm	bảo,	không	thể	lo	bản	thân	thì	liệu	có	thể	lo	được	cho	người
khác?

Trong	Lời	khuyên	cho	bốn	chúng	đệ	tử	của	tôi	có	hai	câu:	“Lợi	ích
của	người	khác	chính	là	lợi	ích	của	bản	thân	mình;	tận	tâm	tận	lực	là
điều	đầu	tiên	nên	làm”.	Ở	đây	chính	là	khuyến	khích	mọi	người	nên
coi	lợi	ích	của	người	khác	là	lợi	ích	của	chính	mình,	song	không	phải
là	vì	lợi	ích	của	mình	trước	sau	đó	mới	là	lợi	ích	của	người	khác.	Tuy
nhiên,	chúng	ta	nhất	định	phải	nỗ	lực	hoàn	thiện	bản	thân	trước,
chăm	lo	tốt	cho	bản	thân	mới	có	thể	giúp	ích	cho	người	khác,	giúp
cho	người	khác	trưởng	thành	hơn.	Nhưng	mục	đích	của	việc	hoàn
thiện	bản	thân	không	phải	là	vì	chính	mình,	mà	là	vì	người	khác.	Như
vậy	là	bạn	đã	an	toàn.

Cuộc	đời	tôi	luôn	theo	đuổi	sự	trưởng	thành	là	vì	gì?	Là	vì	“Phật
pháp	hay	như	thế,	vậy	mà	người	biết	nó	thì	lại	ít,	người	hiểu	lầm	nó
thì	lại	nhiều”.	Để	truyền	thụ	giáo	lý	nhà	Phật	cho	nên	bắt	buộc	phải	tự
mình	tu	dưỡng,	tự	hoàn	thiện	bản	thân,	hơn	nữa	còn	phải	vừa	tăng
cường	học	hỏi,	vừa	truyền	đạt	giáo	lý	Phật	giáo,	mở	rộng	nhân	duyên,
có	như	vậy	mới	khiến	cho	mình	càng	trưởng	thành	hơn.

III.	An	tâm	–	biết	bằng	lòng	với	những	gì	mình	có	trong
cuộc	sống

1.	Cái	ta	thực	sự	cần	không	nhiều	nhưng	tham	muốn	thì	nhiều
quá	đỗi!

“Cần”	là	gì?	Là	một	khi	thiếu	nó	thì	không	sống	được.	Ví	dụ	như
là:	ánh	sáng	mặt	trời,	không	khí,	nước,	các	thực	phẩm	tối	thiểu,	quần
áo	ấm,	ngôi	nhà	che	mưa	che	gió;	trong	thời	đại	chúng	ta	bây	giờ	là
phương	tiện	giao	thông,	máy	tính,	điện	thoại…	đều	là	những	thứ
chúng	ta	cần.	Nhưng	những	thứ	này	không	được	coi	là	ham	muốn.

“Ham	muốn”	là	gì?	Là	những	món	hàng	xa	xỉ	phẩm,	đồ	trang	sức
ngoài	những	đồ	dùng	tất	yếu	khác,	mục	đích	chỉ	là	để	thoả	mãn	hư
vinh,	hoặc	là	chỉ	để	giữ	thể	diện	trước	mặt	người	khác.	Song	trong
những	bối	cảnh,	địa	vị	khác	nhau,	để	có	thể	kết	hợp	ăn	ý	với	hoàn
cảnh	lúc	bấy	giờ	thì	cần	phải	có	một	sự	nghiêm	túc	nhất	định,	đó	cũng
có	thể	được	coi	là	một	loại	cần	thiết,	nhưng	cần	phải	biết	mức	độ	để



điều	chỉnh	thích	hợp.

2.	Người	ta	thường	nói	chỉ	cần	còn	rừng	thẳm	thì	không	sợ
thiếu	củi	đun,	ngụ	ý	rằng	còn	sinh	mệnh	thì	vẫn	còn	có	tương	lai	và
hy	vọng.	Tôi	vẫn	còn	hơi	thở,	đương	nhiên	là	đã	mãn	nguyện

Khi	trong	lòng	bạn	cảm	thấy	tức	giận,	lo	lắng,	sợ	hãi,	không	thể
giữ	thăng	bằng	được	thì	hãy	đọc	bốn	câu	này,	bạn	sẽ	có	thể	bình	tâm
trở	lại.	Mặc	dù	chẳng	còn	gì	nữa,	nhưng	vẫn	còn	hơi	thở,	chí	ít	vẫn
chưa	phải	là	chết;	chỉ	có	sống	mới	có	thể	thở,	chứng	tỏ	vẫn	còn	hy
vọng,	chứng	tỏ	bạn	là	một	người	có	phúc	báo,	vậy	thì	hà	tất	phải	lo
lắng,	buồn	rầu,	sợ	hãi	làm	gì!

3.	Khi	theo	đuổi	tư	lợi	cũng	cần	phải	biết	thỏa	mãn	với	những	gì
đang	có	để	làm	yên	lòng	mình.	Vì	phúc	lợi	của	chúng	sinh	nên	cần
tận	tâm	tận	lực	để	làm	yên	lòng	người	khác

Bằng	lòng	với	những	gì	mình	có	thì	sẽ	không	bao	giờ	có	ham
muốn	mãnh	liệt	đến	mức	tham	lam	vô	tận,	có	như	vậy	mới	có	thể
khiến	lòng	mình	cảm	thấy	thanh	thản.

Làm	yên	lòng	người	là	hành	vi	của	Đức	Phật,	là	một	hành	vi	từ	bi.
Bắt	nguồn	từ	bi	nguyện	để	tạo	phúc	chúng	sinh,	mưu	cầu	hạnh	phúc
cho	họ.	Nếu	chỉ	biết	bằng	lòng	với	bản	thân,	điều	này	không	chỉ
không	có	ảnh	hưởng	tích	cực	mà	thậm	chí	có	thể	dẫn	đến	tiêu	cực.

4.	Các	bậc	cao	nhân	thường	yên	tâm	khi	có	đạo,	người	ở	tầng
lớp	trung	đẳng	yên	tâm	với	công	việc,	người	ở	tầng	lớp	hạ	đẳng
yên	tâm	khi	có	danh	lợi

Người	ở	tầng	lớp	thượng	đẳng	yên	tâm	khi	có	đạo,	phát	tâm	bồ
đề,	hành	thiện	tích	đức.	Người	ở	tầng	lớp	trung	đẳng	yên	tâm	với
công	việc,	họ	có	thể	tiếp	nhận	nhiều	công	việc	bận	rộn,	để	không	có
thời	gian	nghĩ	đến	phiền	phức	hoặc	gây	phiền	phức	cho	người	khác.
Người	ở	tầng	lớp	hạ	đẳng	chỉ	yên	tâm	theo	đuổi	những	ham	muốn	về
vật	chất,	danh	lợi.	Hy	vọng	mọi	người	chí	ít	có	thể	làm	được	những
việc	để	yên	lòng	mình,	chứ	đừng	giống	như	những	người	hạ	đẳng	kia,
chỉ	biết	theo	đuổi	danh	lợi	mà	thôi.

IV.	An	gia	–	cần	biết	yêu	thương,	giúp	đỡ	lẫn	nhau	giữa
các	thành	viên	trong	gia	đình



1.	Chức	năng	của	gia	đình	là	ở	chỗ	biết	kính	trọng,	giúp	đỡ	lẫn
nhau,	có	tinh	thần	trách	nhiệm,	biết	giữ	đúng	vai	trò	của	các	thành
viên,	cùng	nhau	đồng	cam	cộng	khổ,	cùng	nhau	trưởng	thành	trong
quan	hệ	đạo	đức	giữa	các	thành	viên	trong	gia	đình.

Sự	ấm	áp	của	gia	đình	ở	chỗ	biết	yêu	thương,	kính	trọng	lẫn
nhau.	Điều	đáng	quí	của	gia	đình	đó	là	sự	giúp	đỡ	lẫn	nhau.	Ý	nghĩa
của	việc	giúp	đỡ	lẫn	nhau	là	khiến	cho	người	đang	cần	giúp	đỡ	có	thể
nhận	được	sự	giúp	đỡ	cần	thiết.	Khi	giúp	đỡ	đối	phương,	đừng	tỏ	ra
kiêu	ngạo	hay	tự	cao	tự	đại,	đừng	cho	rằng	mình	là	người	ban	ơn,
người	khác	phải	biết	ơn,	mà	trái	lại	bạn	nên	thầm	biết	ơn	họ,	biết	ơn
vì	họ	đã	cho	bạn	cơ	hội	để	cống	hiến,	cơ	hội	trưởng	thành	hơn	trong
lúc	đáp	ứng	nhu	cầu	của	họ.

Nghĩa	vụ	và	trách	nhiệm	của	đạo	đức	gia	đình	chúng	ta	nhất	định
phải	tuân	thủ.	Đó	chính	là	làm	cha	phải	cho	đúng	bậc	làm	cha,	làm
mẹ	phải	cho	đúng	bậc	làm	mẹ;	làm	vợ	,	làm	chồng,	làm	con	cái	cũng
phải	làm	đúng	trách	nhiệm	của	mỗi	người,	làm	tốt	vai	trò	của	mỗi
thành	viên	trong	gia	đình,	tuyệt	đối	không	được	chấp	vặt.	Bởi	các
thành	viên	trong	gia	đình	cũng	giống	như	xã	hội	chúng	ta	vậy,	đều	là
phân	công	hợp	tác,	mỗi	người	đều	có	công	việc	và	nhiệm	vụ	riêng.
Nếu	như	có	thể	làm	được	như	vậy	thì	gia	đình	nhất	định	sẽ	rất	hoà
thuận,	vui	vẻ.

2.	Phàm	là	những	người	xây	dựng	trên	quan	hệ	cùng	chung
sống	tương	ái,	tương	trợ	lẫn	nhau	đều	được	coi	là	“gia	đình”

Gia	đình	có	thể	bao	gồm	một	vợ	một	chồng,	có	thể	gồm	nhiều	thế
hệ	cùng	chung	sống,	cũng	có	thể	là	một	xã	hội,	một	dân	tộc,	một	quốc
gia	hay	một	thế	giới.	Phàm	là	người	xây	dựng	trên	mối	quan	hệ	chung
sống	tương	ái,	tương	hỗ	lẫn	nhau	đều	được	coi	là	một	gia	đình.

3.	Nội	dung	chủ	yếu	của	an	gia	là	tôn	trọng,	học	tập,	cảm	thông
lẫn	nhau,	đôi	bên	cùng	nhau	chăm	sóc,	cùng	nhau	cảm	ơn	và	cùng
nhau	cống	hiến

Nếu	như	gia	đình	mới	chỉ	giải	quyết	tốt	về	mặt	vật	chất	thì	vẫn
chưa	được	coi	là	gia	đình	hoàn	hảo.	Gia	đình	toàn	diện	là	phải	làm
thế	nào	cho	mỗi	thành	viên	trong	gia	đình	đều	tận	tâm	tận	lực	thực
hiện	tốt	nghĩa	vụ	và	trách	nhiệm	của	mình.



4.	Thành	viên	trong	gia	đình	là	những	người	bạn	cùng	nhau	tu
dưỡng	lòng	từ	bi	và	trí	tuệ

Đối	xử	với	những	thành	viên	khác	trong	gia	đình	giống	như	kính
trọng	Đức	Phật,	bởi	vì	bất	cứ	lúc	nào	họ	cũng	giúp	đỡ	chúng	ta,	luôn
luôn	cảnh	báo	cho	chúng	ta,	cho	chúng	ta	cơ	hội	học	hỏi,	trưởng
thành	hơn.

Đặc	biệt	những	người	là	môn	đồ	của	Phật	giáo,	là	người	đi	theo
đạo	Phật,	bất	luận	tính	cách,	hành	vi	của	mỗi	một	thành	viên	trong
gia	đình	như	thế	nào,	nhưng	họ	đều	là	có	tâm	hướng	Phật,	tất	cả	họ
đang	giúp	chúng	ta	trưởng	thành,	giúp	chúng	ta	hướng	về	phía	trước.

Hơn	nữa,	Đức	Phật	luôn	cứu	khổ	cứu	nạn,	muốn	cứu	khổ	cứu
nạn	trước	hết	phải	học	chịu	khổ	chịu	nạn,	khi	đã	có	những	trải
nghiệm	về	khổ	nạn	thì	mới	có	thể	đạt	được	sự	trưởng	thành	thực	sự,
mới	thực	sự	cảm	thấy	thoải	mái,	có	thể	tìm	ra	cách	cứu	chúng	sinh
khỏi	khổ	khỏi	nạn.

5.	Từ	bi	không	có	kẻ	thù,	có	trí	tuệ	không	khởi	phiền	não

Khi	chung	sống	với	người	nhà,	nếu	có	thể	thường	xuyên	đọc	hai
câu	này,	gia	đình	nhất	định	sẽ	vô	cùng	vui	vẻ.

Vận	dụng	trí	tuệ	đối	xử	với	mình	sẽ	không	bao	giờ	có	khởi	phiền
não,	nếu	như	không	có	trí	tuệ	thì	phải	đi	học	Phật	pháp,	nghe	Phật
pháp,	mượn	trí	tuệ	của	Phật	để	giúp	đỡ	và	soi	sáng	tâm	hồn	mình,
cũng	có	thể	vay	trí	tuệ	Phật	để	soi	sáng	tâm	hồn	người	khác,	đồng
thời	học	tập	tấm	lòng	từ	bi	của	Đức	Phật	để	cảm	hoá,	quan	tâm,	và
kính	yêu	tất	cả	mọi	người.

V.	An	nghiệp	–	nằm	ở	sự	trong	sáng	và	tinh	tế	của	hành
vi,	ngôn	ngữ	và	cách	suy	nghĩ

1.	Tất	cả	mọi	cử	chỉ	điệu	bộ,	lời	nói,	hành	động,	cách	suy	nghĩ
đều	được	coi	là	bài	tập

Thông	thường	mọi	người	thường	hay	nói	về	“an	nghiệp”	là	chỉ
chức	vụ,	công	việc	của	mình	phải	ổn	định	và	được	đảm	bảo.	Song	nếu
như	chúng	ta	lấy	phạm	vi	là	sự	trong	sáng,	tinh	tế	của	hành	vi,	ngôn
ngữ	và	cách	suy	nghĩ,	tức	là	trong	đó	đã	bao	hàm	cả	hành	vi	cá	nhân



và	công	việc.

Chúng	ta	cũng	nên	chú	ý	đến	hành	vi	của	mình,	không	nên	hấp
tấp,	làm	việc	không	có	chuẩn	tắc,	nói	lời	quàng	xiên,	nói	năng	tùy
tiện,	tâm	tính	thất	thường,	lòng	này	ý	khác.	Đây	đều	là	những	bài	học
tu	dưỡng	mà	chúng	ta	cần	phải	tuân	thủ	trong	cuộc	sống	hàng	ngày.

Nói	sâu	hơn,	người	tu	theo	đạo	Phật	phải	tu	theo	hai	loại	nghiệp
gồm	“tuệ	nghiệp”	tức	nghiệp	trí	tuệ;	loại	còn	lại	là	“phúc	nghiệp”	tức
nghiệp	phúc	đức.	Nghiệp	trí	tuệ	viên	mãn,	ví	như	là	Bồ-tát	Văn	Thù;
nghiệp	từ	bi	viên	mãn,	giống	như	Quan	Thế	Âm	Bồ-tát.	Khi	tu	tập	hai
loại	nghiệp	này	gọi	là	phúc	tuệ	song	tu,	đến	khi	thành	tựu	gọi	là	phúc
tuệ	trang	nghiêm,	như	vậy	là	đã	thành	Phật.	Các	chư	Phật	đều	lấy	sự
nghiệp	của	Phật	Như	Lai	để	an	định	chúng	sinh,	tinh	thần	này	là	tấm
gương	sáng	cho	chúng	ta	học	tập	noi	theo.

2.	Thiện	tài	đồng	tử	dù	gặp	nhiều	chướng	ngại	trên	con	đường
tu	tập	nhưng	vẫn	kiên	định	theo	tâm	nguyện	của	đạo	Bồ-tát

Những	chúng	sinh	đã	phát	ra	bồ	đề	tâm	tuy	là	những	người	phàm
phu,	vẫn	còn	có	khuyết	điểm,	nhưng	họ	đang	ở	thời	kỳ	đầu	của	quá
trình	tu	hành	đạo	Bồ-tát,	và	được	coi	là	những	vị	Bồ-tát	đồng	tử.	Khi
còn	bé	mới	chập	chững	tập	đi,	thường	đi	không	vững	và	thường	hay
bị	ngã.	Khi	bị	ngã	nhiều	thì	thời	gian	đứng	dậy	sẽ	ít	hơn,	nhưng	thời
gian	bò	trên	đất	lại	nhiều	hơn.	Chính	vì	vậy	càng	phải	luyện	tập	nhiều
hơn	nữa,	dần	dần	sẽ	cứng	cáp	và	sau	này	mới	có	thể	tự	đứng	dậy	mà
không	cần	ai	đỡ.

Do	đó	khi	là	“Bồ-tát	sơ	cơ”	phải	tự	nhủ	bản	thân	rằng,	bị	ngã
không	sao	hết,	chỉ	cần	đứng	dậy	lại	là	được,	tiếp	tục	tiến	về	phía
trước,	bước	về	phía	trước	theo	con	đường	tu	hành	đạo	Phật.

3.	Toàn	tâm	toàn	lực	đối	với	hành	vi	của	chính	mình,	có	trách
nhiệm	chính	là	“kính	nghiệp”,	có	chí	vươn	lên

Tất	cả	mọi	việc	nếu	như	đều	lấy	quan	điểm	“lợi	ích	cho	người
khác	cũng	chính	là	lợi	ích	của	bản	thân	mình”	làm	tiêu	chuẩn	để	đo
lường	đó	chính	là	niềm	vui	bên	bạn	bè,	sống	cuộc	đời	thanh	thản.

Chăm	chỉ	học	hành,	sống	chan	hoà	với	bạn	bè	là	điều	mà	các	cụ	ta
thường	khuyên	nhủ	con	em,	nhưng	làm	được	điều	này	thì	quả	không



hề	đơn	giản.	Ngay	trong	những	việc	làm	đã	thành	công,	trong	lòng
cảm	thấy	mãn	nguyện,	nhưng	một	khi	xuất	hiện	một	vài	khó	khăn,
trắc	trở	hay	vấn	đề	khó	thì	có	thể	nghi	ngờ	tất	cả	những	việc	đã	làm.
Đặt	ra	câu	hỏi	vì	ai	mà	phải	vất	vả	như	vậy?	Nếu	như	trong	đầu	nảy	ra
những	suy	nghĩ	như	thế	thì	không	thể	chuyên	tâm	học	hành,	sống
thanh	thản	với	mọi	người	được.

“Kính	nghiệp”	là	có	trách	nhiệm	với	những	việc	mình	đã	làm;
“tinh	tiến”	là	nỗ	lực	không	biết	mệt	mỏi,	tận	tâm	tận	lực	làm	việc,	có
chí	vươn	lên.	Nếu	như	luôn	giữ	thái	độ	bảo	thủ	đối	với	tâm	lực,	thể
lực,	năng	lực,	vậy	thì	không	được	gọi	là	“kính	nghiệp	tinh	tiến”.

Bất	cứ	hành	vi	nào	đối	với	bản	thân	mình	đều	nên	lấy	quan	điểm
“lợi	ích	cho	người	khác	chính	là	lợi	ích	của	bản	thân	mình”	làm	mục
tiêu.	Không	theo	đuổi	lợi	ích	cho	bản	thân,	nhưng	nỗ	lực	vì	hạnh
phúc	và	lợi	ích	của	người	khác.	Và	luôn	suy	nghĩ	cho	lợi	ích	trước	mắt
và	lợi	ích	lâu	dài	của	người	khác.	Nếu	như	đối	diện	với	tất	cả	mọi	sự
việc	đều	bằng	tâm	thái	như	vậy,	thì	bất	luận	bạn	ở	nhà,	ở	công	ty,
thậm	chí	ở	bất	cứ	nơi	đâu,	tôi	đều	tin	tưởng	rằng	các	mối	quan	hệ	của
bạn	sẽ	tiến	triển	rất	tốt,	rất	được	lòng	mọi	người.

4.	Sống	ổn	định	và	hài	hoà,	vững	bước	hôm	nay,	tiến	tới	ngày
mai

Then	chốt	của	việc	tu	hành	phải	nắm	chắc	hiện	tại,	an	trú	trong
hiện	tại.	Những	việc	quá	khứ	đã	qua,	việc	trong	tương	lai	thì	chưa	tới,
chỉ	có	giờ	phút	hiện	tại	là	quan	trọng	nhất,	nó	cho	chúng	ta	điểm	tựa
để	có	thể	phát	huy	nỗ	lực	đúng	lúc	nhất.

Bây	giờ,	nếu	như	chúng	ta	có	cơ	hội	để	nỗ	lực	phấn	đấu	nhưng	lại
không	chịu	nỗ	lực,	có	sân	khấu	mà	không	chịu	diễn	kịch.	Bỏ	qua	một
cơ	hội	chính	là	mất	đi	một	lần	khẳng	định	mình,	như	vậy	thật	đáng
tiếc!	Vì	thế	cho	nên	bây	giờ	chỉ	cần	có	việc	cho	chúng	ta	làm,	chúng	ta
nhất	định	sẽ	cố	gắng	làm	tốt.

5.	Khi	phương	hướng	đã	rõ	ràng,	những	bước	đi	tiếp	theo	phải
vững	vàng,	chắc	chắn

Trong	cuộc	đời	của	mỗi	con	người	đều	nên	xác	định	sớm	hướng
đi	cho	riêng	mình.	Phải	tính	đến	tài	năng,	hứng	thú,	cùng	với	tất	cả
những	tố	chất	vốn	có	của	bản	thân	bao	gồm	sức	khoẻ,	sự	thông	minh



và	tâm	nguyện	để	làm	căn	cứ	phán	đoán,	từ	đó	sẽ	tìm	được	phương
hướng	lớn	trong	cuộc	đời	mình	là	gì.

Một	khi	đã	xác	định	phương	hướng	rồi	sẽ	không	được	dễ	dàng
thay	đổi,	vị	trí	có	thể	thay	đổi	ví	dụ	như	là	hôm	nay	làm	giám	đốc,
ngày	mai	nhận	chức	chủ	tịch	hội	đồng	quản	trị;	hôm	nay	là	con	trai,
ngày	mai	đã	có	thể	làm	bố;	hôm	nay	là	vợ,	ngày	mai	đã	có	thể	là	mẹ.
Địa	vị	có	thể	không	ngừng	thay	đổi,	nếu	như	địa	vị	của	mỗi	người
không	hề	thay	đổi,	dẫn	đễn	chỗ	đứng	cũng	không	được	điều	chỉnh,
như	vậy	là	không	tiến	bộ,	không	phải	là	một	người	linh	hoạt.

Sau	khi	chọn	ra	phương	hướng	đúng	đắn,	nắm	chắc	phương
hướng,	sau	đó	phải	từng	bước	thực	hiện	nó,	thận	trọng	trong	từng
bước	đi	tiếp	theo.	Nếu	việc	gì	cũng	làm	được	như	vậy	thì	nhất	định	sẽ
dẫn	đến	thành	công.

6.	Lấy	trí	tuệ	để	kiểm	chứng	hướng	đi,	lấy	từ	bi	để	đối	nhân	xử
thế

Có	rất	nhiều	người	do	ảnh	hưởng	của	môi	trường	bên	ngoài,	sự
thay	đổi	của	thời	đại	và	những	nhân	tố	khách	quan	khác,	thêm	vào	đó
điều	kiện	của	bản	thân	cũng	không	được	đầy	đủ	liền	nảy	sinh	ra	cảm
giác	mù	mịt,	mất	phương	hướng,	không	biết	nên	làm	thế	nào?	Giống
như	khi	bạn	đi	đến	ngã	ba	đường,	không	biết	phương	hướng	của
mình	rút	cục	là	nằm	ở	hướng	nào?

Trong	lúc	như	thế	tôi	thường	tự	phản	tỉnh,	nghĩ	rằng:	“Phương
hướng	lớn	cơ	bản	là	của	đời	mình	gì?”	Nếu	như	phát	hiện	ra	rằng
tình	hình	hiện	tại	cách	mục	tiêu	ban	đầu	quá	xa,	lúc	đó	sẽ	phải	dùng
trí	tuệ	phán	đoán	để	tìm	cách	thay	đổi	nó.

7.	Không	được	ích	kỷ,	phải	tự	tìm	kiếm	sự	an	lạc	thanh	nhàn	cho
bản	thân,	không	được	đánh	giá	quá	cao	về	khả	năng	của	mình,
không	được	tùy	tiện	hứa	cho	qua	chuyện

Đừng	nhìn	lợi	ích	trước	mắt,	lợi	ích	cá	nhân	mà	nên	nhìn	những
lợi	ích	lâu	dài,	lợi	ích	cho	số	đông	mọi	người.

Sự	trưởng	thành	vể	nhân	phẩm	cùng	với	sự	kiên	cố,	vững	chắc
của	tâm	bồ	đề	mới	là	thành	công	lớn	nhất.



Thành	công	cần	nhiều	yếu	tố,	nhiều	tầng	diện;	nó	không	phải	chỉ
là	ở	trong	một	sự	kiện	đặc	biệt	nào	hay	ở	trong	một	hoàn	cảnh	đặc
biệt	nào	đó	mới	gọi	là	thành	công.	Cho	dù	nhất	thời	tiền	bạc,	địa	vị,
sự	nghiệp	đều	không	đạt	được	như	mong	đợi,	thì	cũng	không	được
phép	đánh	mất	đi	tâm	bồ	đề,	đừng	để	đánh	mất	nhân	cách	bản	thân.
Cho	dù	mọi	sự	nỗ	lực	của	mình	đều	không	đi	đến	thành	công,	song
chỉ	cần	trưởng	thành	hơn	về	nhân	cách,	phát	triển	hơn	về	nhân	phẩm
thì	đó	mới	chính	là	thành	công	thực	sự.

Mọi	việc	trên	đời	đều	dựa	nhiều	yếu	tố,	nguyên	nhân	tạo	thành.
Các	nhân	tố	này	không	phải	chỉ	một	người	là	có	thể	kiểm	soát	được
nó,	chủ	yếu	vẫn	là	sự	nỗ	lực	của	cá	nhân,	song	vẫn	cần	có	sự	hỗ	trợ
của	mọi	người	xung	quanh	thì	mới	có	thể	thành	công	được.	Cho	nên,
khi	mọi	việc	đang	thuận	buồm	xuôi	gió	thì	đừng	đắc	ý	mà	quên	đi
nhiệm	vụ;	khi	gặp	gian	nan	vất	vả	cũng	không	được	sa	sút	tinh	thần;
khi	tình	hình	tiến	triển	tốt	hơn	cũng	không	quên	tinh	thần	cảnh	giác;
khi	tình	hình	trở	nên	tồi	tệ	cũng	không	được	phép	đánh	mất	lòng	tin,
mất	ý	chí;	rất	có	thể	thời	cơ,	hoàn	cảnh,	điều	kiện	sẽ	đến	và	tình	hình
cũng	có	thể	chuyển	biến	tốt	ngay	tức	khắc.

Cho	nên	dùng	hai	quan	niệm	nhân	duyên,	nhân	quả	ở	đây	là	hy
vọng	bạn	có	thể	dũng	cảm	đối	diện	với	hiện	thực,	mở	ra	tương	lai
mới,	sẽ	không	oán	trời	trách	người,	cũng	sẽ	không	ghen	tị	hay
ngưỡng	mộ	người	khác.	Bởi	vì	không	có	thất	bại	nào	là	vĩnh	viễn,
cũng	không	có	người	nào	suốt	đời	đều	là	thành	công.





Chương	3
Bảo	vệ	môi	trường	tâm	linh	–	tâm

tịnh	quốc	độ	tịnh
Làm	sạch	xã	hội	điều	trước	tiên	bắt	buộc	phải	làm	trong	sạch

lòng	nguời;	Muốn	tịnh	hóa	nhân	tâm	cần	phải	nhận	thức	được	bản
thân	mình;	Làm	trong	sạch	lòng	nguời	sẽ	làm	trong	sạch	môi
truờng	xung	quanh;	Thiết	lập	cõi	Niết	bàn	chốn	nhân	gian;	Họat
động	“bốn	bảo	vệ”	tức	bốn	yếu	tố	liên	quan	đến	cuộc	sống	con	nguời
của	Pháp	Cổ	Sơn.	Đó	là	những	hình	thức	bảo	vệ	môi	truờng	tâm	linh
hữu	hiệu	do	Pháp	Cổ	Sơn	đề	xuớng,	đúng	như	lời	dạy	của	chư	tổ:
“Tâm	tịnh,	quốc	độ	tịnh”.

I.	Muốn	làm	sạch	xã	hội,	điều	phải	làm	trước	tiên	là	làm
trong	sạch	lòng	người

Xã	hội	là	môi	trường	có	rất	nhiều	người	cùng	nhau	sinh	sống,
cũng	là	nơi	diễn	ra	các	hoạt	động	giao	lưu	giữa	các	bên.	Chỉ	cần	có
một	người	trong	đó	phát	sinh	trạng	thái	không	bình	thường,	những
hành	vi	ngôn	ngữ,	hành	vi	cử	chỉ	biểu	hiện	ra	bên	ngoài	của	người	đó
sẽ	có	thể	ảnh	hưởng	đến	mọi	người	xung	quanh.

Tư	tưởng	của	người	trong	xã	hội	hiện	nay	là	nỗ	lực	theo	đuổi	và
ra	sức	thực	hiện	mục	tiêu	của	cả	đời	người.	Cách	nghĩ	như	vậy	là	cách
nghĩ	có	vấn	đề.	Nếu	như	mỗi	một	người	đều	có	thể	nghĩ	được	“tận
tâm	tận	lực	là	điều	đầu	tiên	phải	làm,	không	cần	tranh	giành	xem	tôi	-
bạn	được	bao	nhiêu”	thì	trào	lưu	xã	hội	này	mới	có	thể	thay	đổi.

Công	tác	làm	trong	sạch	xã	hội	được	thực	hiện	bất	kể	tầng	lớp	cao
thấp,	quyền	thế	lớn	nhỏ,	mỗi	một	người	đều	phải	sống	có	trách
nhiệm.	Chỉ	cần	mọi	người	thực	hiện	xuất	phát	từ	ý	nghĩ	trong	sâu
thẳm	trái	tim	mình	thì	sẽ	giảm	thiểu	được	rất	nhiều	vấn	đề	bất	cập
tồn	tại	trong	xã	hội.

II.	Muốn	tịnh	hóa	nhân	tâm	cần	phải	nhận	thức	được
bản	thân	mình



1.	Cái	tôi	tự	tư	-	ích	kỷ

“Nhân	tâm”	ở	đây	là	gì?	Nhân	tâm	-	lòng	người	được	coi	là	một
khái	niệm	trừu	tượng,	mọi	quan	niệm,	cách	nghĩ,	dục	vọng	hay
nguyện	vọng	của	người	phàm	trần	đều	được	gọi	là	nhân	tâm;	còn	cái
tôi	được	gọi	là	cái	tôi	tự	tư	-	cái	tôi	ích	kỷ.

Ích	kỷ	tồn	tại	trong	tâm	mỗi	con	người,	đó	là	sự	thực	hiển	nhiên;
tất	cả	chúng	ta	có	thể	nói	được	rằng	những	việc	mình	làm	đều	là	vì	xã
hội,	vì	quốc	gia,	dân	tộc,	nhưng	khi	tự	hỏi	lại	lòng	mình,	tôi	e	rằng
chưa	chắc	những	lời	nói	đó	lại	là	sự	thực.	Vì	vậy	người	ta	nói	rằng	“10
năm	đèn	sách	không	ai	hỏi,	một	khi	nổi	danh	thiên	hạ	thì	ai	cũng	biểu
dương,	khen	ngợi”;	vậy	rốt	cuộc	chúng	ta	đọc	sách	thánh	hiền	là	vì	ai?
Và	ai	là	người	nổi	danh	thiên	hạ?	Sau	khi	nổi	danh	thì	ai	là	người	áo
gấm	vinh	quy?	Hay	nói	thẳng	ra,	tất	cả	đều	là	vì	bản	thân	mình.

Thông	thường,	chúng	ta	có	thể	phân	tích	tình	hình,	hoàn	cảnh
của	người	khác	một	cách	rất	cẩn	thận	và	tỉ	mỉ,	và	thậm	chí	có	thể	đưa
ra	những	ý	kiến,	quan	điểm	cho	họ;	mọi	phê	bình,	chỉ	trích,	yêu	cầu
đối	với	người	khác	ta	đều	có	thể	nói	ra	rõ	ràng	mạch	lạc	được.	Dù
người	ta	hay	nói	“biết	người	biết	ta,	trăm	trận	trăm	thắng”,	nhưng
trên	thực	tế	việc	tự	hiểu	bản	thân	mình	còn	khó	khăn	gấp	nhiều	lần
việc	hiểu	được	người	khác.	Bởi	con	mắt,	cái	tai	của	con	người	đều
hướng	ra	phía	ngoài	để	nghe	và	nhìn,	có	rất	ít	người	có	thể	nhìn	thấu,
nghe	thấu	được	hàm	ý	bên	trong	đó,	cũng	giống	như	khi	ta	giơ	tay	ra
là	để	chỉ	anh	kia,	chỉ	chị	này,	chỉ	đông,	chỉ	tây,	chứ	rất	hiếm	ai	tự	chỉ
vào	lương	tâm	của	chính	mình,	hoặc	lắng	nghe	những	âm	thanh	đang
thẩm	vấn	lương	tri	trong	tâm	mình.

Cũng	chính	vì	vậy,	chúng	ta	rất	dễ	dàng	khuếch	đại	những	gì
mình	đạt	được,	và	thường	không	chấp	nhận	cống	hiến,	thành	quả	của
người	khác,	thậm	chí	có	những	lúc	tự	cảm	thấy	ngượng	ngùng	khi	cổ
vũ	họ	một	vài	câu,	nhưng	liệu	việc	đó	có	phải	là	lời	lẽ	xuất	phát	từ	đáy
lòng	hay	không	thì	e	rằng	rất	khó	nói.

2.	Giới	hạn	của	“bản	thân”

Cái	gọi	là	“bản	thân”	ở	đây	chỉ	thân	thể	của	một	người	nào	đó,
bao	gồm	các	bộ	phận	như	đầu,	chân,	tay,	mắt,	mũi…	Nhưng	còn	“thân
thể”	ở	nơi	đâu?	Thân	thể	tồn	tại	trong	môi	trường	sống	của	chúng	ta,
bao	gồm	môi	trường	tự	nhiên	và	môi	trường	xã	hội.



Thân	thể	chỉ	tồn	tại	trong	thời	gian	ngắn,	nó	bắt	đầu	từ	khi	sinh
ra,	và	lớn	lên	trưởng	thành	từng	ngày,	và	cũng	tiếp	cận	với	cái	chết
từng	ngày.	Tuy	thân	thể	là	thứ	chiếm	hữu	tạm	thời,	nhưng	trước	khi
nó	rời	xa	thế	giới	này	ta	cần	phải	trân	trọng	nó,	chăm	sóc	nó	và	vận
dụng	nó	theo	đúng	mục	đích;	dù	có	người	cho	rằng	thế	giới	này	đầy
rẫy	nguy	hiểm,	dù	một	tôn	giáo	nào	đó	cũng	cho	rằng	ngày	tận	cùng
thế	giới	sắp	đến,	nhưng	sự	thực	là	nó	vẫn	chưa	đến,	và	ta	vẫn	cần
phải	bảo	vệ	thân	thể.

Nếu	nói	thân	thể	là	bản	thân	mình,	thì	ai	biết	đó	có	phải	là	“bản
thân”	mình	không?	Nếu	ta	nói	rằng,	trong	tâm	tôi	biết	đây	chính	là
bản	thân	tôi,	vậy	thì	cái	tâm	của	tôi	là	thứ	gì	đây?

Cái	“tâm”	ở	đây	là	sự	nối	liền	ăn	khớp	và	tiếp	diễn	của	quan	niệm,
của	tư	tưởng,	quan	điểm	và	của	tín	ngưỡng;	từng	quan	điểm	từng
quan	điểm	nối	tiếp	nhau	và	đó	chính	là	hoạt	động	của	cái	tâm,	khi
quan	điểm	đó	ngừng	hoạt	động	tức	cái	tâm	cũng	sẽ	không	tồn	tại	nữa.

Cái	“tâm”	có	công	năng	riêng	của	nó.	Nó	có	thể	tạo	ra	thế	giới	to
lớn	và	vũ	trụ	bao	la	này,	nhưng	nó	cũng	có	thể	hủy	diệt	chính	cái	thế
giới	và	vũ	trụ	đó.	Nó	đem	đến	cho	chúng	ta	hạnh	phúc,	nhưng	cũng	có
thể	đem	lại	tai	họa	bất	cứ	lúc	nào.	Rất	nhiều	lí	luận	triết	học	và	tín
ngưỡng	tôn	giáo	trên	thế	giới	này	đều	bắt	nguồn	từ	“tâm	niệm”	-
quan	niệm	về	cái	tâm.

Một	vài	năm	gần	đây,	các	chính	trị	gia	tại	Đài	Loan	ra	sức	tranh
cãi	về	quan	niệm,	về	tư	tưởng	và	chính	sự	bất	đồng	quan	điểm	đó
khiến	cho	giữa	con	người	với	nhau	ngày	càng	có	nhiều	mâu	thuẫn.
Theo	lí	mà	nói,	chính	trị	gia	là	người	cứu	nước	cứu	dân,	các	nhà	hoạt
động	tôn	giáo	thì	cứu	người,	nhưng	tại	sao	một	số	nhà	chính	trị	lại
phát	động	chiến	tranh	để	thúc	đẩy	mở	rộng	quan	niệm	của	mình?
Còn	một	số	tín	đồ	tôn	giáo	lại	giết	người	hàng	loạt	để	tuyên	dương	tín
ngưỡng	yêu	mến	con	người	của	chính	dòng	phái	tôn	giáo	đó?	Chỉ	vì
cứu	đời	mà	họ	đã	phá	vỡ	nền	hòa	bình	của	thế	giới,	vì	cứu	người	mà
lại	giết	người.	Từ	đó	ta	thấy	rõ	rằng,	mỗi	một	cá	nhân	đều	có	phạm	vi
của	riêng	mình,	một	khi	xảy	ra	xung	đột	với	thế	giới	xung	quanh	sẽ
sản	sinh	ra	thái	độ	chống	kháng	lại.

3.	Trình	tự	của	bản	thân

Nội	dung	của	“bản	thân”	có	thể	phân	theo	một	vài	trình	tự	sau	từ



bé	đến	lớn:	thứ	nhất	là	cái	tâm	của	tôi,	thứ	hai	là	thân	thể	của	tôi,	thứ
ba	là	xã	hội	và	môi	trường	tôi	sinh	sống,	thứ	tư	là	chỉnh	thể	địa	cầu
này,	thứ	năm	là	cả	vũ	trụ	này	là	thân	thể	của	tôi.	Nếu	có	thể	nâng	cao
và	mở	rộng	đến	hết	năm	cung	bậc	nêu	trên	thì	lòng	tự	tư	ích	kỉ	sẽ	ít
đi,	ngược	lại	cảm	giác	an	toàn	sẽ	ngày	càng	tăng	lên.

Một	lần	có	nhân	viên	của	công	ty	bảo	hiểm	nhân	thọ	đến	mời
chào	tôi	đặt	hàng,	tôi	liền	hỏi	anh	ta:	“Bảo	hiểm	nhân	thọ	có	thể	đảm
bảo	cho	tôi	không	thể	chết	được	không?”,	anh	ta	liền	đáp	lại:	“Thưa
thầy,	không	thể	được	ạ”.	Tôi	lại	hỏi:	“Vậy	thì	còn	bảo	hiểm	cái	gì
nữa?”.	Anh	ta	nói	rằng:	“Sau	khi	chết	thì	gia	quyến	sẽ	nhận	được	một
khoản	tiền	bảo	hiểm	hỗ	trợ	về	kinh	tế!”.	Sau	đó	tôi	nói	với	anh	ta
rằng:	“Người	được	hưởng	lợi	từ	tôi	chính	là	toàn	bộ	chúng	sinh	trên
thế	gian	này,	tất	cả	họ	đều	là	người	được	hưởng	quyền	lợi	từ	khoản
tiền	bảo	hiểm	của	tôi”.

Thực	tế,	khi	nói	đến	“bảo	hiểm”	đồng	nghĩa	rằng	bản	thân	sinh
mệnh,	toàn	bộ	tài	sản	và	sự	an	toàn	của	chúng	ta	đều	có	thể	gặp	nguy
hiểm.	Hay	nói	theo	cách	khác,	thế	giới	này	chẳng	có	cái	gì	là	an	toàn
tuyệt	đối,	nếu	đã	biết	như	thế	thì	ta	càng	cần	phải	đối	diện	với	sự
thực	để	giải	quyết	vấn	đề,	có	như	vậy	trong	lòng	mới	cảm	thấy	an
toàn;	bằng	không,	nếu	cứ	theo	đuổi	sự	an	toàn	có	thể	dẫn	đến	kết	quả
là	khiến	cho	bản	thân	mất	cảm	giác	an	toàn.

III.	Làm	trong	sạch	lòng	người	sẽ	làm	trong	sạch	môi
trường	xung	quanh

Sau	khi	lòng	người	được	tịnh	hóa,	làm	trong	sạch,	thì	môi	trường
xung	quanh	nhất	định	cũng	sẽ	trở	lên	trong	sạch;	tịnh	hóa	môi
trường	chỉ	giải	quyết	được	phần	ngọn	của	vấn	đề,	còn	việc	tịnh	hóa
nhân	tâm	mới	được	coi	là	gốc	rễ	của	vấn	đề.	Một	vài	chuyên	gia	bảo
vệ	môi	trường	từng	nói	với	tôi	rằng:	“Tinh	thần	của	con	người	là
phần	quan	trọng	nhất,	khi	tinh	thần	và	khoa	học	kỹ	thuật	cùng	phối
hợp	với	nhau	thì	mới	thực	sự	có	thể	giải	quyết	được	các	vấn	đề	về
môi	trường,	đồng	thời	giữ	cho	môi	trường	trong	sạch	lâu	dài	khắp
nơi	trên	thế	giới”.	Tôi	thấy	đây	là	một	quan	điểm	hết	sức	đúng	đắn.

Sau	khi	Đức	Thích	Ca	Mâu	Ni	thành	Phật,	ngài	bắt	đầu	uốn	nắn
và	sửa	chữa	sai	lầm	từ	lòng	người,	từ	chính	việc	cải	thiện	nhân	tâm,
đó	cũng	chính	là	công	việc	“bảo	vệ	môi	trường”	cho	tâm	linh	của	mỗi
chúng	sinh.	Và	sau	này	người	ta	biết	đến	ngài	như	một	bậc	thầy	vĩ	đại



trong	công	cuộc	vận	động	bảo	vệ	con	người,	mà	bắt	nguồn	từ	chính
cái	tâm	của	họ.

Khái	niệm	“tu	hành”	được	nhắc	đến	trong	Phật	giáo	chính	là	việc
sửa	chữa	những	sai	lầm,	khuyết	điểm	của	bản	thân	ta	về	hành	vi,	cử
chỉ,	lời	nói;	mà	đặc	biệt	là	chú	trọng	việc	tịnh	hóa	hành	vi	tâm	lí	của
chúng	sinh.	Bởi	sau	khi	tịnh	hóa	tâm,	thì	hành	vi	ngôn	ngữ	và	hành	vi
thân	thể	của	ta	tự	nhiên	sẽ	được	sửa	đổi	đúng	đắn.	Nếu	hành	vi	tâm	lí
không	được	tu	chỉnh	lại,	thì	dù	vẻ	bên	ngoài	ta	cố	gắng	tuân	thủ	quy
tắc	nhưng	có	thể	đó	là	minh	chứng	sự	sợ	hãi	những	quy	tắc,	quy	luật
của	pháp	luật	hoặc	sợ	chỉ	trích	lên	án	của	dư	luận,	và	sẽ	lộ	nguyên
hình	khi	người	đó	chỉ	có	một	mình	hoặc	khi	cùng	xuất	hiện	với	những
cá	nhân	có	hành	vi	sai	lệch	và	có	cùng	quan	niệm	như	anh	ta,	thậm
chí	anh	ta	tự	an	ủi	mình	rằng:	“Mọi	người	đều	làm	như	vậy,	thì	sao	ta
lại	không	thể	làm	được	như	vậy?”	Hoặc	“nếu	mình	không	ăn	thì
người	khác	sẽ	ăn	mất,	nếu	mình	không	cầm	thì	người	khác	cũng	cầm
mất,	chỉ	cần	mình	thích	thì	có	gì	là	không	thể?”	-	Tất	cả	đây	đều	là
những	lí	lẽ	sai	lệch,	và	sau	khi	chúng	trở	thành	phong	trào,	thành	nếp
sống	thì	xã	hội	của	chúng	ta	sẽ	gặp	rất	nhiều	tai	ương,	hiểm	họa.

Do	vậy,	việc	uốn	nắn	lòng	người	theo	hướng	đúng	đắn	cần	phải
xuất	phát	từ	quan	niệm	về	nội	tâm,	chỉ	cần	xoay	chuyển	quan	niệm
theo	hướng	đúng	thì	quan	niệm	đó	cũng	sẽ	được	tu	chỉnh	lại.	Mặc	dù
ai	trong	chúng	ta	cũng	đều	có	quan	điểm,	tư	tưởng,	cách	nghĩ	riêng
của	mình	–	những	quan	điểm	này	đã	được	hình	thành	từ	khi	còn	nhỏ
cho	đến	lúc	trưởng	thành	nên	thật	khó	để	có	thể	xoay	chuyển	cải	biến
chúng	trong	thời	gian	ngắn.	Nhưng	tâm	trí	con	người	thường	uyển
chuyển,	nhu	nhuyến,	dễ	dàng	thích	nghi	với	hoàn	cảnh	và	môi	trường
sống	xung	quanh,	họ	có	thể	thay	đổi	khi	được	giáo	dục	tốt,	chỉ	cần	có
lòng	thương	yêu	nhân	loại,	có	sự	nhẫn	nại,	có	lòng	bao	dung	tha	thứ,
cố	gắng	thấu	hiểu	và	mở	rộng	lòng	mình	đón	nhận	những	người	xung
quanh	thì	họ	cũng	sẽ	đón	nhận	lại	ta	bằng	cả	tấm	lòng	và	sự	chân
thành.

Nhưng	tình	hình	giáo	dục	hiện	nay	chủ	yếu	tập	trung	ưu	tiên	phát
triển	các	ngành	khoa	học	kĩ	thuật	và	kinh	tế	mà	bỏ	qua	mất	việc	giáo
dục	nhân	cách	cho	học	sinh	sinh	viên.	Do	đó	tôi	hi	vọng	rằng	nền	giáo
dục	trong	tương	lai	quan	tâm	hơn	nữa	đến	giáo	dục	nhân	cách,	cân
bằng	lại	chương	trình	giáo	dục	khoa	học	kĩ	thuật	với	các	ngành	thuộc
khối	nhân	văn	nhằm	tịnh	hóa	nhân	tâm	của	toàn	xã	hội.	Sau	đây	tôi
xin	đưa	ra	một	vài	quan	điểm	như	sau:



1.	Tinh	thần	phụng	sự

Ngay	từ	khi	còn	nhỏ	cha	mẹ	chúng	ta	đều	có	kì	vọng	vào	các	con
rằng	sau	này	chúng	sẽ	là	những	người	tài	giỏi	xuất	chúng,	và	cũng	vì
vậy,	chúng	ta	cũng	phải	tranh	giành	nhiều	thứ	khác	như	sự	vinh	dự	vẻ
vang,	danh	tiếng	lẫy	lừng,	tài	sản,	quyền	lực,	địa	vị	xã	hội,	hoặc	cả	sự
đồng	tình	hay	ủng	hộ	của	người	khác.	Lẽ	tất	nhiên,	việc	tranh	giành
thành	công	không	đem	lại	điều	xấu	gì	cho	bản	thân,	nhưng	trong	quá
trình	đấu	tranh	đó	nếu	muốn	thành	anh	hùng	xuất	chúng	mà	chèn	ép,
đàn	áp	người	khác	quả	là	hành	vi	vô	đạo	đức.

Chỉ	cần	thay	đổi	quan	niệm,	dùng	cống	hiến	của	mình	để	giành
lấy	thành	quả,	cống	hiến	càng	nhiều	thì	càng	thể	hiện	sự	thành	công
của	bản	thân;	và	nếu	như	cống	hiến	của	ta	đem	lại	nhiều	sự	giúp	đỡ
và	lợi	ích	cho	người	khác,	giúp	họ	giải	quyết	khó	khăn,	thì	đó	lại	là
một	niềm	vinh	dự	lớn	lao.

2.	Tích	phúc	để	được	hưởng	phúc

Theo	quan	niệm	của	người	bình	thường,	khi	bản	thân	có	phúc
báo	thì	ngay	lập	tức	họ	dùng	mọi	hình	thức,	mọi	phương	pháp	để	tận
hưởng	cái	phúc	đó,	tận	hưởng	cuộc	sống,	tận	hưởng	quyền	lực	và
thành	quả.	Họ	cho	rằng	nếu	đã	có	được	phúc	báo	mà	không	hưởng
thụ	thì	há	chẳng	phải	kẻ	ngốc	sao?

Xét	dưới	quan	niệm	của	Phật	giáo,	phúc	báo	của	một	người	là
hữu	hạn,	cũng	giống	như	việc	không	ai	có	thể	có	tài	khoản	vô	hạn
trong	ngân	hàng,	dù	là	nhà	tư	bản	thì	tài	khoản	của	họ	cũng	có	hạn,
chỉ	có	điều	họ	giàu	có	hơn	thường	dân	mà	thôi.	Hơn	nữa,	dù	ta	tích
cóp	cổ	phiếu,	vàng,	đô-la	thì	đều	không	có	ổn	định.	Chỉ	cần	tình	hình
thế	giới	thay	đổi,	tình	hình	chính	trị	biến	động,	xã	hội	loạn	lạc	thì	tất
cả	tài	sản	tích	cóp	đó	đều	cuốn	bay	theo	gió	chỉ	trong	vòng	một	đêm.
Vì	vậy,	Đức	Phật	răn	dạy	chúng	ta	rằng:	tài	sản	chỉ	để	cung	cấp	cho
năm	đối	tượng	sau	đây:	kẻ	dùng	bạo	lực	chính	trị	để	cướp	đoạt,	đạo
tặc	trộm	cướp,	nước,	lửa,	và	những	kẻ	bất	tài.

Nhưng	những	người	không	có	quan	niệm	tích	phúc	lại	cho	rằng:
“Mặc	kệ	họ,	một	mình	bản	thân	tôi	làm	sao	có	thể	dùng	hết	nguồn	tài
nguyên	trên	trái	đất	này?	Ngay	cả	đến	đời	con,	đời	cháu	tôi	thì	trái
đất	chắc	cũng	không	có	vấn	đề	gì,	vẫn	còn	chưa	đến	mức	bị	hủy	diệt!”.
Dưới	lập	trường	của	Phật	pháp,	thời	gian	là	vô	cùng	vô	tận,	chúng



sinh	cũng	vô	cùng,	vô	hạn,	vô	lượng,	chỉ	cần	trái	đất	tồn	tại	thêm	một
ngày	thì	chúng	sinh	sẽ	sống	thêm	được	một	ngày.

Nguồn	tài	nguyên	thiên	nhiên	của	trái	đất	là	có	hạn,	nếu	chúng	ta
khai	thác	quá	mức,	vô	độ	mà	coi	đó	là	một	sự	hưởng	thụ	phúc	báo	thì
thực	chất	đó	chính	là	sự	lãng	phí,	là	tổn	phúc;	mức	độ	lãng	phí	càng
nhiều	thì	càng	tổn	phúc,	mất	hết	phúc	báo.	Đó	không	chỉ	là	sự	lãng
phí	về	mặt	vật	chất,	mà	đó	còn	là	sự	tổn	hại	về	mặt	tâm	linh	của
chúng	sinh,	những	ác	báo	được	tạo	thành	sẽ	do	chính	chúng	ta	gánh
chịu,	thậm	chí	kéo	dài	cả	đến	kiếp	sau.

3.	Đối	diện	với	sự	thật	bằng	quan	niệm	nhân	quả,	nỗ	lực	hết
mình	bằng	quan	niệm	nhân	duyên

“Nhân	quả”	-	theo	mối	quan	hệ	thời	gian	thì	những	gì	chúng	ta
tạo	ra	của	ngày	hôm	nay,	kết	quả	của	nó	sẽ	hiện	hữu	ngay	trong
tương	lai	sau	này;	còn	những	gì	ta	đón	nhận	ngày	hôm	nay	là	kết	quả
của	những	gì	ta	làm	xưa	kia	để	lại.	“Nhân	quả”	được	chia	thành	hai
loại,	thứ	nhất	là	cộng	nghiệp	-	chỉ	nghiệp	chung,	giống	nhau	của
chúng	sinh	ví	dụ	như	nhân	quả	mà	toàn	thể	nhân	loại,	toàn	cầu	cùng
gánh	chịu,	cùng	có	được;	loại	thứ	hai	là	biệt	nghiệp	-	tức	chỉ	những
nghiệp	khác	nhau	của	từng	cá	nhân,	chúng	sinh,	ví	như	mỗi	người
đều	phải	gánh	chịu	nhân	quả	của	quá	trình	sinh	mệnh,	từ	thế	giới	vô
lượng	quá	khứ	đến	thế	giới	vô	lượng	trong	tương	lai,	từ	giai	đoạn	này
sang	giai	đoạn	khác.

Người	bình	thường	chỉ	có	thể	nhìn	thấy,	thừa	nhận	và	tìm	hiểu
nguyên	nhân,	kết	quả	của	lịch	sử,	bởi	tất	cả	hành	vi	của	người	xưa	dù
là	xấu	hay	tốt,	cống	hiến	hay	phá	hoại	nhân	loại	thì	chúng	ta	đều
hưởng	thành	quả	cũng	như	tai	họa	mà	nó	mang	lại,	hay	nói	cách	khác
là	ta	đang	tiếp	nhận	thành	quả	của	người	xưa.	Nho	giáo	cho	rằng:
“Tích	thiện	chi	gia,	tất	hữu	dư	khánh	”	-	ý	nói	rằng	nếu	tổ	tông	làm
nhiều	việc	có	đức	thì	ắt	con	cháu	sẽ	được	phồn	vinh	hưởng	lộc;
ngược	lại,	nếu	tổ	tông	thất	đức,	làm	nhiều	việc	xấu	hại	dân	hại	nước
thì	nhất	định	sẽ	để	lại	báo	ứng	là	gieo	rắc	tai	họa	cho	con	cháu.	Quan
niệm	nhân	quả	như	vậy	thiếu	chính	xác,	đôi	khi	lại	không	phù	hợp
với	thực	tế.	Bởi	có	nhiều	gia	đình	mặc	dù	rất	nỗ	lực	hành	thiện	tích
đức	nhưng	vẫn	bị	tuyệt	con	cháu	nối	dõi	tông	đường,	những	trường
hợp	đáng	tiếc	như	vậy	trên	thế	gian	này	có	rất	nhiều,	cũng	có	người
cho	rằng	ông	trời	không	có	mắt,	một	gia	đình	tốt	như	vậy	mà	lại
không	được	hưởng	phúc,	không	có	được	kết	quả	tốt	đẹp.



Tín	đồ	Phật	giáo	tin	rằng,	sinh	mệnh	mấy	chục	năm	của	một
người	cũng	chỉ	là	một	khúc	nhỏ	trong	số	vô	vàn	dòng	chảy	sinh	mệnh
trùng	trùng	điệp	điệp	vô	cùng	vô	tận;	khúc	trước	của	quá	khứ	có	quá
khứ	vô	lượng,	và	kiếp	sau	của	đời	này	lại	là	kiếp	sau	vô	cùng	tận.
Nhưng	quan	niệm	về	“tam	thế”	này,	tức	quan	niệm	về	ba	thế	giới	quá
khứ	-	hiện	tại	-	tương	lai	còn	tồn	tại	rất	nhiều	điều	mà	người	không
phải	tín	đồ	Phật	giáo	không	thể	tiếp	nhận	được.	Vì	vậy,	có	người	từng
nói	với	tôi	rằng:	“Nếu	Hòa	thượng	có	thể	chứng	minh	cho	tôi	thấy,	thì
tôi	mới	tin	nhân	quả	của	tam	thế”.	Tôi	nói	với	họ	rằng,	đây	là	một	sự
thật,	cũng	như	ta	trồng	dưa	thì	được	dưa,	mà	trồng	táo	thì	được	táo
vậy.

Cho	nên	chúng	ta	bắt	buộc	phải	đối	mặt	với	sự	thực,	bởi	hiện
thực	trước	mắt	bắt	nguồn	từ	quá	khứ	đến	hiện	tại,	đồng	thời	cũng
phải	chịu	trách	nhiệm	cho	những	hành	vi	ta	làm	trong	quá	khứ,	và
phải	tiếp	nhận	nó,	tiếp	nhận	kết	quả	từ	quá	khứ	để	lại.

Người	ta	thường	nói:	“Trồng	dưa	được	dưa,	trồng	đậu	được
đậu”.	Nhưng	đôi	khi	ta	trồng	dưa	mà	lại	không	được	dưa,	trồng	đậu
lại	không	được	đậu,	còn	kẻ	không	trồng	dưa	lại	được	dưa,	kẻ	không
trồng	đậu	lại	được	đậu;	có	người	thì	một	bước	lên	tận	mây	xanh,	có
kẻ	thì	lại	long	đong	lận	đận	cả	đời.	Do	đâu	có	trường	hợp	này?

Nhân	quả	ắt	phải	có	nhân	duyên	phối	kết	hợp.	“Nhân	duyên”	là
mối	quan	hệ	tồn	tại	trong	quá	trình	hình	thành	từ	nguyên	nhân
chuyển	sang	kết	quả,	được	tạo	ra	bởi	vô	vàn	nhân	tố	chủ	quan	và
khách	quan	khác	nhau,	thậm	chí	có	thể	không	phải	do	năng	lượng	của
con	người	tạo	thành,	mà	đó	chính	là	do	mối	quan	hệ	của	hoàn	cảnh
sống	tạo	nên.	Cho	nên	ta	không	chỉ	nhìn	vào	hiện	tượng	mà	đưa	ra
những	kết	luận	vội	vàng.

Mỗi	người	đều	có	những	mối	nhân	duyên	khác	nhau,	vì	vậy	điều
quan	trọng	nhất	là	tận	tâm	tận	lực,	dốc	hết	sức	cống	hiến	bằng	chính
quan	niệm	nhân	duyên	này,	đó	mới	chính	là	đối	diện	với	hiện	thực.

IV.	Thiết	lập	cõi	Niết	bàn	chốn	nhân	gian

Cõi	Niết	bàn	chốn	nhân	gian	là	quan	niệm	mà	Phật	giáo	đại	thừa
thường	nhắc	tới.	Vậy	rốt	cuộc	cõi	Niết	bàn	chốn	nhân	gian	là	gì?	Nó
tồn	tại	ở	chỗ	nào?	Liệu	con	người	có	thể	tạo	ra	nó	được	không?



Trong	Kinh	Duy-ma-cật	có	nói	rằng	“tùy	kì	tâm	tịnh,	tắc	Phật	thổ
tịnh”,	tức	chỉ	việc	nếu	cái	tâm	của	ta	trong	sạch	thì	thế	giới	mà	ta
đang	tồn	tại	cũng	trong	sạch.	Đây	không	phải	là	việc	tự	vừa	ý,	tự	mãn
nguyện,	mà	chỉ	rằng,	tâm	của	ta	trong	sạch,	cho	dù	thế	giới	này	có	ra
sao	ta	đều	không	chịu	bất	cứ	ảnh	hưởng	nào	và	thế	giới	mà	ta	nhìn
thấy	và	cảm	nhận	được	cũng	trong	sạch	như	thế.	Khi	Đức	Thích	Ca
Mâu	Ni	thành	Phật,	ngài	nhận	thấy	đạo	lí	rằng,	muôn	vạn	chúng	sinh
đều	có	Phật	tính,	và	cõi	Sa	bà	-	tức	cõi	nhân	gian	sinh	sống	sẽ	trở
thành	cõi	Niết	bàn.

Trong	cuộc	sống	thường	nhật	ta	hay	nghe	người	ta	nói	“ước	gì
được	nấy”,	khi	trong	lòng	cảm	thấy	vui	vẻ	thì	dù	trời	có	đổ	mưa	cũng
thấy	ý	vị	đầy	chất	thơ,	khi	trời	lạnh	cũng	cảm	thấy	thoải	mái,	hay	như
trời	nóng	cũng	thấy	thật	ấm	áp.	Khi	trong	lòng	khó	chịu,	bất	an,	buồn
phiền,	u	sầu,	chỉ	cần	nhìn	thấy	người	khác	cười	cũng	cho	rằng	họ
đang	cười	chế	nhạo	mình.

Tôi	từng	chứng	kiến	một	cặp	vợ	chồng	cãi	nhau,	nhưng	con	của
họ	lại	đang	chơi	rất	vui	vẻ	ở	bên	ngoài.	Khi	về	nhà	nó	vừa	nhảy,	vừa
hát	và	gọi	lớn	tiếng	bố,	mẹ	con	đã	về.	Không	ngờ	người	mẹ	liền	mắng
mỏ,	còn	người	cha	giáng	cho	nó	một	cái	tát.	Thực	ra	đứa	trẻ	đó	rất
đáng	yêu,	chỉ	là	nó	gặp	phải	lúc	cha	mẹ	cãi	nhau,	đang	trong	tâm
trạng	không	tốt	liền	bị	đánh,	bị	mắng.	Vì	vậy,	thế	giới	này	có	thể	là	cõi
Niết	bàn,	cũng	có	thể	là	địa	ngục	trần	gian,	tất	cả	đều	do	chúng	ta
quyết	định.

Khi	tôi	hướng	dẫn	tu	thiền	thường	hay	động	viên	những	người
tham	gia	rằng,	dù	trong	bất	cứ	hoàn	cảnh	nào	đều	phải	giữ	cho	trong
lòng	được	vui	vẻ,	cái	này	trong	Phật	giáo	gọi	là	“tùy	hỷ”	-	tùy	theo
hoàn	cảnh,	tùy	theo	sự	việc,	tùy	theo	người	mà	vui	vẻ.	Thực	ra,	điều
này	không	hề	dễ	dàng	chút	nào	cả,	khi	con	người	ta	nỗ	lực	kiếm	tiền
vì	miếng	cơm	manh	áo,	thăng	quan	phát	tài,	sinh	con,	lấy	vợ…	thì
nhất	định	có	nhiều	việc	không	như	ý.	Còn	nếu	trong	nhà	xảy	ra
chuyện	không	thuận	lợi	hoặc	nghe	thấy	có	kẻ	nói	xấu	sau	lưng,	chỉ
trích	mình	thì	liệu	ta	có	thể	“tùy	hỷ”	được	hay	không?	Khổng	Phu	Tử
từng	nói:	“Văn	quá	tắc	hỷ,	tri	quá	tất	cải”	–	tức	chỉ	khi	nghe	thấy
người	khác	nói	ra	lỗi	lầm	mình	phạm	phải	thì	vui	vẻ	mà	nghe	nhận,
khi	đã	biết	sai	thì	phải	sửa.	Điều	này	không	hề	dễ	dàng	thực	hiện
được.	Đã	là	nhà	tu	hành	thì	dù	không	tỏ	vẻ	mặt	vui	mừng	thì	cũng
không	nên	phản	bác	đối	phương,	nhưng	đôi	khi	trong	lòng	vẫn	dấy
lên	một	chút	lo	lắng.



Nếu	ta	không	thể	có	cảm	giác	vui	vẻ	trước	bất	cứ	sự	việc	nào,	bất
cứ	người	nào,	hay	bất	cứ	lúc	nào	thì	người	không	may	mắn	bị	tổn	hại
chính	là	bản	thân	mình.	Bởi	người	ta	đã	mở	rộng	tấm	lòng	đón	nhận
mình,	mà	mình	còn	không	mở	rộng	vòng	tay	đón	nhận	họ,	há	chẳng
phải	là	kẻ	ngu	đần	sao?	Chi	bằng	thay	đổi	một	chút	quan	điểm	sống,
thì	tự	nhiên	ta	sẽ	lĩnh	hội	được	“tâm	tịnh	quốc	thổ	tịnh”	-	tức	cái	tâm
có	được	trong	sạch	thì	quốc	thổ	cũng	được	trong	sạch.	Tôi	lấy	ví	dụ
như	khi	vợ	chồng	cãi	nhau,	nếu	một	bên	có	thể	giữ	được	“tùy	hỷ”	và
dùng	tấm	lòng	vui	vẻ	cảm	ơn	ông	trời	vì	có	cơ	hội	quan	tâm	đến	đối
phương	thì	việc	cãi	nhau	đó	ắt	sẽ	không	thành.

Nếu	giữa	vợ	chồng	với	nhau	có	thể	giữ	vững	được	“tùy	hỷ”,	chồng
tung	vợ	hứng	thì	có	ảnh	hưởng	tích	cực	đến	con	cái	và	các	thành	viên
khác	trong	gia	đình,	cũng	như	ảnh	hưởng	đến	đồng	nghiệp	khác
trong	công	việc.	Một	cá	nhân	có	thể	gây	ảnh	hưởng	trực	tiếp	hoặc
gián	tiếp	đến	một	vài	người	khác	và	cuối	cùng	đến	vô	số	người,	mở
rộng	về	mặt	không	gian,	kéo	dài	về	mặt	thời	gian,	đây	cũng	chính	là
“chiếc	đèn	vô	tận”	được	nhắc	đến	trong	bộ	Kinh	Duy-ma-cật.

Ví	dụ	này	trong	Kinh	Duy-ma-cật	nhằm	coi	bản	tính	của	chúng	ta
nhân	hóa	thành	ánh	sáng	soi	rọi	khắp	nơi	của	chiếc	đèn	gọi	là	“chiếc
đèn	vô	tận”.	Và	cũng	giống	như	quầng	sáng,	vòng	sáng	khắc	họa	trên
lưng,	trên	đầu	tượng	Phật.	Ánh	sáng	đó	là	ánh	sáng	của	trí	tuệ,	ánh
sáng	của	từ	bi	và	cũng	là	ánh	sáng	của	cái	tâm	trong	sạch.	Ngược	lại,
cái	tâm	chất	đầy	phiền	não,	cái	tâm	không	trong	sạch,	dơ	bẩn	sẽ
không	thể	nhìn	thấy	ánh	sáng	trí	tuệ,	ánh	sáng	từ	bi	đó.

V.	Hoạt	động	“bốn	bảo	vệ”	của	Pháp	Cổ	Sơn

Chúng	ta	cùng	sinh	sống	trên	trái	đất	này,	giống	như	một	con
thuyền	mà	nếu	ta	bất	cẩn	làm	hư	hại	đáy	thuyền	thì	tất	cả	người	ngồi
trên	đó	sẽ	bị	nhấm	chìm	xuống	đáy	biển	sâu	thẳm;	cũng	giống	như
trong	cùng	một	bể	cá,	chỉ	cần	một	con	thải	ra	chất	thải	bẩn	thỉu	thì	cả
đàn	cá	trong	đó	phải	chịu	cảnh	sống	trong	dơ	bẩn	ô	nhiễm.	Người	ta
thường	nói	việc	ai	người	nấy	quản,	chỉ	cần	quan	tâm	đến	sự	an	nguy
của	bản	thân	là	được,	không	màng	tới	sống	chết	của	người	khác.	Tuy
vậy,	người	ta	cần	hiểu	rằng	bản	thân	hoàn	cảnh	là	một	chỉnh	thể	hoàn
chỉnh,	đến	nỗi	ngay	cả	từng	hơi	thở	nhịp	đập	con	tim	của	mỗi	người
chúng	ta	đều	liên	quan	đến	nhau.	Do	vậy,	chỉ	cần	sống	chung	dưới
cùng	một	hoàn	cảnh	xã	hội,	ta	tuyệt	đối	không	được	nhìn	người	khác
bị	hại	mà	làm	ngơ	coi	như	không	liên	quan	gì	đến	bản	thân	mình,



thực	chất	hậu	quả	trực	tiếp	hay	gián	tiếp	của	nó	đều	có	thể	xảy	đến
với	bản	thân	mỗi	chúng	ta	bất	cứ	lúc	nào	và	ở	bất	cứ	nơi	đâu.

Pháp	Cổ	Sơn	từng	tổ	chức	rất	nhiều	cuộc	tọa	đàm	về	chủ	đề	“bảo
vệ	tâm	linh”,	và	cũng	thúc	đẩy	nhiều	hoạt	động	khác	như:	“bảo	vệ	các
loại	hình	lễ	nghi	trong	giao	tiếp”,	“bảo	vệ	cuộc	sống”,	“bảo	vệ	thiên
nhiên”…	Thực	tế,	việc	chúng	tôi	làm	thì	chỉ	là	như	muối	bỏ	biển,	bởi
cả	môi	trường	này	có	biết	bao	con	người	còn	sức	lực	của	một	nhóm
chúng	tôi	thì	có	hạn.	Tuy	vậy	chỉ	cần	có	mục	tiêu	chính	xác	thì	dù	có	ít
người	hưởng	ứng	nhưng	chúng	tôi	vẫn	tiếp	tục	làm	được.

Đầu	năm	1993,	Pháp	Cổ	Sơn	phát	động	phong	trào	“ngày	trong
sạch”,	tất	cả	hơn	5.000	tín	đồ	Phật	giáo	từ	khắp	các	vùng	trên	địa	bàn
cùng	nhau	dọn	dẹp	vệ	sinh	môi	trường,	và	có	người	từng	nói	rằng	sau
này	môi	trường	dơ	bẩn	thì	sẽ	mời	hội	viên	của	Pháp	Cổ	Sơn	đến	dọn
dẹp.	Đây	là	một	quan	niệm	hết	sức	sai	lầm,	chúng	tôi	không	phải	là
đội	công	nhân	dọn	vệ	sinh,	mà	là	người	khởi	xướng	lên	quan	niệm	về
“ngày	trong	sạch”,	hi	vọng	có	thể	dùng	những	kiến	thức	còn	chưa	sâu
sắc	của	mình	mà	thu	thập	được	nhiều	cao	kiến,	ý	tưởng	hay	hơn,	thúc
đẩy	phong	trào	phát	triển	mạnh	hơn.	Tôi	hi	vọng	mỗi	một	gia	đình,
mỗi	một	cá	nhân	đều	giống	với	những	tín	đồ	này,	đều	tự	biết	cách
chăm	sóc	gia	đình	mình,	và	quan	tâm	đến	môi	trường	sống	của	mình
nhiều	hơn	cho	dù	có	đi	đến	bất	cứ	nơi	đâu	đều	có	thể	bảo	vệ	môi
trường	sống	tại	nơi	đó.	Có	như	vậy	thì	môi	trường	của	chúng	ta	mới
trong	sạch,	lành	mạnh	và	là	cõi	Niết	bàn	chốn	nhân	gian,	là	cõi	bồng
lai	tiên	cảnh.	Như	vậy	thì	hoạt	động	“bốn	bảo	vệ”	-	liên	quan	đến	cuộc
sống	con	người	của	Pháp	Cổ	Sơn	-	mới	có	thể	thành	công.





Chương	4
Khơi	dậy	ánh	sáng	trong	lòng

người
Việc	làm	trong	sáng	nhân	tâm	–	làm	trong	sáng	lòng	người	và

làm	trong	sạch	xã	hội	không	phải	đến	ngày	nay	ta	mới	cần	có,	mà
nó	cần	có	ngay	từ	khi	hoạt	động	xã	hội	của	loài	người	xuất	hiện	và
cũng	là	một	trong	những	hoạt	động	cố	gắng	thúc	đẩy	phát	triển	từ
sau	khi	Đức	Thích	Ca	Mâu	Ni	thành	Phật.

Nói	tới	việc	khơi	dậy	ánh	sáng	trong	lòng	người,	trước	hết	phải
giải	thích	về	ý	nghĩa	của	chữ	“ánh	sáng”.	Gọi	là	“ánh	sáng”	ở	đây	chỉ
trí	tuệ	trong	sáng	hoặc	những	niềm	hi	vọng	chính	đáng,	cũng	có	thể
nói	đây	là	tấm	lòng	từ	bi	nhân	từ	và	vẻ	mặt	rạng	rỡ	tin	yêu	hạnh
phúc	của	con	người;	nói	một	cách	sâu	xa	hơn,	nó	chính	là	thứ	gì	đó
hội	tụ	đầy	đức	tính,	hình	hài	dáng	vẻ	của	Đức	Phật,	và	những	đặc
tính	đó	chỉ	được	nhận	ra	bằng	sự	giác	ngộ.

I.	Ánh	sáng	và	bóng	tối	là	hai	khái	niệm	đối	lập	nhau

Ánh	sáng	được	cho	là	hiệu	ứng	chiếu	sáng	của	những	tia	sáng
lung	linh,	bản	thân	nó	không	những	không	hấp	thụ	các	tia	sáng	mà
còn	có	thể	đem	tia	sáng	chiếu	trực	tiếp	và	phản	xạ	lên	đồ	vật.	Cũng
giống	như	mặt	trời,	mặt	trăng,	các	vì	sao,	ngọn	lửa	đều	mang	đến	ánh
sáng	cho	thế	giới	tự	nhiên.	Bản	thân	ánh	sáng	là	một	loại	năng	lượng
bởi	nó	có	thể	sản	sinh	ra	nhiệt	nóng,	và	nhiệt	này	sinh	ra	năng	lượng
mới,	khi	có	năng	lượng	thì	nó	có	thể	mang	lại	cho	con	người	những
nhu	cầu	thiết	yếu	cho	cuộc	sống.

Ngược	lại,	nếu	là	bóng	tối	thì	không	những	không	phát	quang	mà
còn	hấp	thụ	ánh	sáng,	do	đó	là	ánh	sáng	và	bóng	tối	là	hai	khái	niệm
đối	lập	nhau,	những	nơi	có	sự	hiện	hữu	của	bóng	tối	thì	ánh	sáng	tất
sẽ	bị	hấp	thụ	hoặc	bị	ngăn	cản	lại.	Trên	sân	khấu	của	nhân	loại,	ánh
sáng	và	bóng	đêm	loại	trừ	lẫn	nhau,	cái	này	tồn	tại	thì	cái	kia	biến	mất
và	ngược	lại,	cứ	như	thế	tiếp	tục	thay	đổi	không	ngừng	nghỉ.

Trong	thế	giới	của	chúng	ta,	từ	cổ	chí	kim,	có	rất	nhiều	người



hành	thiện	tích	đức,	có	rất	nhiều	vỹ	nhân	đều	có	một	thời	tỏa	sáng
huy	hoàng,	đem	sức	mạnh	và	cống	hiến	của	họ	dâng	lên	cho	xã	hội
quần	chúng,	và	kết	quả	là	thế	hệ	sau	như	chúng	ta	thậm	chí	những
thế	hệ	vô	cùng	vô	tận	sau	này,	tất	cả	nhân	loại	chúng	sinh	đều	được
hưởng	ân	huệ	mà	họ	tạo	ra.

Có	một	loại	người	tự	thân	có	thể	tạo	ra	được	sự	tỏa	sáng	huy
hoàng,	nhưng	cũng	có	những	người	tỏa	sáng	bản	thân	nhờ	vào	người
khác,	cũng	giống	như	tôi	không	có	chút	ánh	hào	quang	nào,	chỉ	có	thể
mượn	ánh	hào	quang	của	Phật	pháp	chiếu	vào	chúng	sinh.	Do	đó	mà
dù	bản	thân	không	có	tài	cán	gì,	nhưng	chỉ	cần	có	cái	tâm	thì	ta	vẫn	có
thể	tỏa	sáng	nhờ	vào	người	khác.	Có	rất	nhiều	người	dựa	dẫm	vào
thành	quả	và	sự	nổi	tiếng	của	người	khác	để	nổi	danh	mà	vẫn	chưa
cảm	thấy	mãn	nguyện	hài	lòng,	không	ngừng	buồn	phiền	lo	âu.

Tuy	thành	quả	cống	hiến	và	sự	cố	gắng	của	người	đời	hay	bị	kẻ
xấu	khai	trừ,	nhưng	những	ai	có	lòng	tự	tin,	có	năng	lực	thực	sự	vẫn
không	ngừng	tỏa	ra	những	tia	sáng	thành	công	và	năng	lượng	của
mình	để	cùng	chia	sẻ	với	thế	giới,	với	nhân	loại	ví	như	các	bậc	thánh
hiền,	anh	hùng	hào	kiệt	trong	lịch	sử	xa	xưa.	Đôi	khi	có	nhiều	người
tuy	tỏa	sáng	vang	danh	thiên	hạ	nhưng	lại	bị	kẻ	xấu	hãm	hại	liền	cảm
thấy	thất	vọng	tràn	trề,	bất	lực,	tự	trách	móc	bản	thân,	và	rất	dễ	rút
lui,	không	có	chí	tiến	thủ.	Những	người	như	thế	được	xếp	vào	hạng
phàm	phu.

Dưới	quan	điểm	của	Phật	pháp,	dù	là	kẻ	phàm	phu	hay	người	đọc
sách	thánh	hiền,	về	cơ	bản	đều	có	thứ	ánh	hào	quang,	nhiệt	lượng,
năng	lượng,	năng	lực	ngang	bằng	nhau.	Đặc	biệt	là	những	tín	đồ	theo
đạo	Bồ-tát,	trong	tâm	họ	luôn	luôn	tồn	tại	tâm	nguyện	chịu	khổ	chịu
nạn	cho	chúng	sinh,	luôn	thề	nguyện	dốc	hết	sức	lực,	sinh	mệnh	của
bản	thân	vì	chúng	sinh,	đem	hết	khả	năng	giúp	đỡ	người	khác	mà
không	hề	than	thân	trách	phận,	không	hề	ai	oán.	Họ	giống	như	mặt
trời	không	ngừng	tỏa	sáng	chiếu	khắp	nhân	gian,	không	hề	sợ	hãi
trước	những	đám	mây	đen	kịt	kéo	đến.	Do	đó	mà	chúng	ta	cần	noi
theo	nhật,	nguyệt,	tinh	tú	và	cả	những	chiếc	đèn	cầy	nhỏ	bé	không
ngừng	tỏa	sáng	dù	nơi	đó	có	con	người	sinh	tồn	hay	không,	có	ai	biết
đến	hay	không	hoặc	có	ai	ngăn	cản	hay	không,	nhất	tâm	nhất	ý	dốc
toàn	sức	lực	chiếu	rọi	nhân	gian.

Có	thể	có	người	cho	rằng	bản	thân	mình	không	có	chút	ánh	sáng
hào	quang	nào,	nhưng	thực	tế,	ánh	sáng	đó	được	phát	rọi	ra	từ	chính



trong	tâm	họ,	chỉ	cần	tự	tin,	cố	gắng	hết	sức,	đối	đãi	nhân	nghĩa	với
người	khác,	có	lòng	từ	bi	ắt	ánh	sáng	đó	sẽ	tự	phát	ra,	và	tôi	biết	rằng
thứ	ánh	sáng	đó	ai	ai	trong	chúng	ta	đều	có,	chỉ	có	điều	nó	tỏa	sáng
trong	bao	lâu	với	cường	độ	sáng	như	thế	nào	mà	thôi.

II.	Ánh	sáng	của	luân	lí	và	sự	công	bằng,	chính	trực	luôn
soi	rọi	vào	xã	hội

Trong	thời	đại	ngày	nay,	với	con	người	hiện	đại	thì	khái	niệm	về
luân	lí	là	điều	cổ	xưa	nhưng	hết	sức	mới	lạ,	thậm	chí	nhiều	thanh
thiếu	niên	còn	có	thái	độ	kháng	cự	chống	đối.	Mọi	người	không	hiểu
rõ	vấn	đề	nằm	ở	chỗ	nào	và	còn	rất	mơ	hồ	về	quan	niệm	luân	lí	mới.
Vì	vậy	chúng	ta	thực	sự	cần	thiết	đưa	ra	những	điều	chỉnh	hợp	lí,
thích	hợp	giữa	đạo	đức	cũ	và	luân	lí	mới.

Rất	nhiều	người	lớn	tuổi	khi	gặp	tôi	thường	đưa	ra	ý	kiến	rằng	ta
nên	đề	cập	đến	vấn	đề	đạo	đức	luân	lí,	bởi	giới	trẻ	ngày	nay	có	rất	ít
người	hiểu	được	việc	hiếu	thuận	với	cha	mẹ,	tôn	trọng	người	lớn
tuổi,	và	vô	lễ	với	cấp	trên.	Vì	vậy	họ	hi	vọng	khi	tôi	diễn	thuyết	hoặc
tiếp	đón	các	giới	truyền	thông	nên	giảng	giải	nhiều	hơn	về	vấn	đề	này;
nhưng	luân	lí	mà	con	người	ngày	nay	nhắc	tới	có	chút	gì	đó	khác	biệt
với	quan	niệm	xưa	kia.	Luân	lí	trước	kia	chỉ	là	đơn	phương	yêu	cầu
đối	phương	làm	hết	trách	nhiệm,	còn	luân	lí	ngày	nay	lại	yêu	cầu	sự
hỗ	trợ	hoạt	động	qua	lại	của	hai	bên,	và	đây	cũng	chính	là	quan	điểm
đúng	đắn	của	Phật	giáo.

Gần	đây	có	một	nam	thanh	niên	khoảng	ngoài	20	tuổi	bị	cha	mẹ
mời	cảnh	sát	áp	giải	anh	ta	đến	bệnh	viện	tâm	thần	nhiều	lần.	Và	anh
thanh	niên	này	đến	tìm	tôi,	than	thở	rằng:	“Thực	ra	cháu	không	hề
mắc	bệnh	tâm	thần,	nhưng	bố	mẹ	cứ	cho	là	cháu	bị	tâm	thần”.	Tôi
liền	khuyên	nhủ	anh	ta	rằng:	“Lời	dạy	người	xưa	có	câu:	những	gì	cha
mẹ	làm	đều	là	vì	tốt	cho	con	cái”.	Anh	ta	liền	nói	rằng:	“Câu	này	hoàn
toàn	sai	đối	với	cha	của	cháu,	cháu	là	con	trai	của	ông	ấy	mà	ông	ấy	lại
bắt	cháu	vào	bệnh	viện	tâm	thần,	làm	sao	lại	có	người	cha	như	thế
chứ?”.	Sau	đó	tôi	hỏi	lại	anh	ta:	“Vậy	thì	rốt	cuộc	vì	lí	do	gì	mà	sự	tình
đến	nỗi	này?”.	Anh	ta	bảo	rằng:	“Bởi	vì	cháu	thi	ba	năm	mới	đậu
được	đại	học,	hơn	nữa	cháu	không	thích	học	ở	trường	đó,	và	có	dự
định	muốn	thi	lại	vào	năm	tới,	cha	cháu	liền	cho	đó	là	hành	vi	không
bình	thường,	có	vấn	đề	về	thần	kinh”.	Và	từ	đó	anh	ta	đều	thi	không
qua	các	môn	học	ở	trường,	nguyên	do	là	vì	sao	vậy?	Đó	là	bởi	anh	ta
đối	phó	chống	lại	việc	học,	anh	ta	học	hành	như	vậy	rốt	cuộc	là	vì	bản



thân	mình	hay	là	vì	cha	của	anh	ta?

Về	chuyện	này,	xét	dưới	góc	độ	lập	trường	của	người	cha	mà	nói
thì	đứa	con	đó	mắc	bệnh	thần	kinh.	Nhưng	dưới	góc	độ	của	đứa	con
đó	thì	hành	vi	của	người	cha	là	hoàn	toàn	sai,	đây	quả	đúng	là	một
người	cha	quá	mong	muốn	con	thành	tài	nhanh	chóng,	gấp	gáp,
không	hiểu	cách	nghĩ,	cách	tư	duy	và	quan	điểm	của	con	mình,	và	hậu
quả	là	sự	phản	kháng	kịch	liệt	của	người	con.

Thêm	một	ví	dụ	khác,	con	trai	muốn	kết	hôn	nhưng	cha	mẹ	lại
phản	đối,	khiến	cho	giữa	cha	con	xảy	ra	mâu	thuẫn,	thậm	chí	còn	cắt
đứt	quan	hệ	cha	con.	Cha	mẹ	cậu	thanh	niên	đó	có	đến	tìm	tôi,	tôi	nói
rằng:	“Bây	giờ	người	muốn	kết	hôn	là	hai	vị	hay	là	thiếu	gia	nhà	hai
vị?	Đối	tượng	mà	con	cái	muốn	chung	sống	kết	hôn	cùng	là	đối	tượng
phù	hợp	với	tiêu	chuẩn	mà	anh	ta	đề	ra	mà!”.	Họ	liền	phản	bác	lại:
“Không	thể	được,	là	con	trai	của	chúng	tôi	thì	phải	nghe	lời	chúng
tôi”.	Kết	quả	là	đứa	con	này	bỏ	nhà	ra	đi.	Sau	đó,	đôi	vợ	chồng	này	lại
đến	tìm	tôi	lần	nữa,	tôi	liền	nói	với	họ	rằng:	“Hãy	tự	để	con	trẻ	quyết
định	cuộc	sống	hôn	nhân	của	chúng	đi!”.	Họ	liền	hỏi	lại	tôi:	“Lẽ	nào
để	chúng	kết	hôn	là	xong	chuyện	sao?”.	Tôi	mới	khuyên	rằng:	“Lo
lắng	thì	sẽ	có	chuyện,	còn	buông	lỏng	thì	sẽ	chẳng	sao”.	Cuối	cùng	cậu
thanh	niên	đó	đem	cả	bạn	gái	đến	gặp	tôi,	tôi	hỏi:	“Sau	khi	anh	chị	kết
hôn	thì	liệu	có	thể	chăm	sóc	cha	mẹ	được	không?”.	Đôi	vợ	chồng	trẻ
liền	đáp:	“Đương	nhiên	là	có	thể”.	Và	tôi	cũng	khuyên	họ	sau	khi	kết
hôn	cần	phải	kính	trọng	và	giúp	đỡ	lẫn	nhau,	chịu	khó	chăm	lo	gia
đình,	đừng	để	cha	mẹ	nói	rằng	anh	chị	kết	hôn	sẽ	không	có	hạnh
phúc,	sau	khi	nghe	những	lời	khuyên	này	đôi	thanh	niên	nam	nữ	này
liền	cảm	động	rơi	lệ.	Quả	nhiên	sau	vài	năm	kết	hôn,	cả	gia	đình	sống
đầm	ấm	vui	vẻ	bên	nhau,	hiện	bây	giờ	gia	đình	đã	có	ba	đời	là	đời	ông
–	bà,	đời	cha	–	mẹ	và	đời	con	cái,	họ	cũng	thường	lui	tới	chùa	của
chúng	tôi	bái	Phật.

Những	bậc	cha	mẹ	như	vậy	không	có	gì	là	sai	trái	nếu	chiếu	theo
quan	niệm	luân	lí	trước	kia.	Lệnh	cha	lệnh	mẹ	và	lời	mai	mối	hôn
nhân	là	điều	hết	sức	bình	thường	trong	xã	hội	cũ,	nhưng	trong	xã	hội
ngày	nay,	chưa	chắc	nó	đã	đúng.	Con	người	hiện	đại	ngày	nay	nên	tôn
trọng	những	đứa	con	đã	đến	tuổi	trưởng	thành,	để	chúng	có	quyền	tự
quyết	định	lựa	chọn	của	mình,	bậc	cha	mẹ	quan	tâm	đến	hôn	sự	của
con	cái	cũng	chỉ	nên	đóng	góp	ý	kiến,	tuyệt	đối	không	nên	bắt	ép	con
cái	phải	tuân	theo	sự	sắp	xếp	an	bài	của	mình.



Tuy	quan	niệm	luân	lí	hiện	đại	ngày	nay	có	mối	quan	hệ	mật	thiết
tới	đời	sống	con	người,	nhưng	nó	cần	phải	có	phạm	vi	cụ	thể,	ví	như
trách	nhiệm,	quyền	lợi	của	cha	mẹ	chỉ	nên	giới	hạn	trong	mối	quan
hệ	giữa	cha	mẹ	và	con	cái,	đó	cũng	chính	là	việc	quan	tâm	và	được
quan	tâm,	tôn	trọng	và	được	tôn	trọng,	nếu	vượt	qua	khỏi	phạm	vi
này	ắt	sẽ	không	kiểm	soát	được	và	dẫn	đến	mâu	thuẫn	đối	lập,	bất
đồng	quan	điểm,	như	vậy	càng	không	phải	là	luân	lí	công	bằng,	hợp
tình	hợp	lí	nữa.

Ngoài	ra,	giữa	con	người	với	nhau	nên	đứng	trên	lập	trường	của
chính	mình,	dốc	hết	khả	năng,	sức	lực	làm	tròn	bổn	phận	và	trách
nhiệm	của	mình	ở	mọi	nơi,	mọi	lúc.	Ví	như	người	mẹ,	vừa	là	vợ,	vừa
là	con	gái,	con	dâu,	mẹ	chồng,	học	sinh,	cô	giáo,	bà	chủ,	hay	nhân
viên,	trong	từng	trường	hợp	khác	nhau	thì	có	thân	phận	khác	nhau.
Nếu	có	thể	hoàn	thành	tốt	trách	nhiệm,	nhiệm	vụ	của	bản	thân	dưới
cương	vị	nhiều	thân	phận	khác	nhau	trong	nhiều	hoàn	cảnh	khác
nhau	thì	có	nghĩa	là	họ	đã	biến	mối	quan	hệ	luân	lí	trở	thành	hiện
thực.

Nhưng	tuyệt	đối	không	được	đứng	trên	lập	trường	của	mình,	dựa
vào	thân	phận	mình	mà	yêu	cầu	người	khác.	Ví	như	việc	cha	mẹ	chỉ
biết	yêu	cầu	con	cái	phải	làm	như	thế	này,	hoặc	người	vợ	yêu	cầu
người	chồng	phải	làm	như	thế	kia	mà	không	hề	tự	hỏi	lại	bản	thân,
điều	đó	đã	mang	lại	nhiều	điều	bất	an,	sự	quấy	nhiễu	và	bất	bình	cho
những	người	xung	quanh.	Nếu	mỗi	cá	nhân	chúng	ta	có	thể	tự	yêu
cầu	bản	thân	phải	làm	hết	trách	nhiệm	thì	thế	giới	này	sẽ	là	thế	giới
của	sự	quang	minh	bởi	làm	hết	trách	nhiệm	sẽ	phát	ra	thứ	ánh	sáng
hào	quang	tỏa	ra	nhiệt	lượng	mạnh	mẽ	truyền	đi	sự	ấm	áp	cho	tình
người.

Có	lần	tôi	tham	gia	một	hội	nghị	quốc	tế	và	ngồi	cạnh	một	vị	ni
cô.	Vị	ni	cô	này	có	lúc	thì	lên	sân	khấu	diễn	thuyết,	có	lúc	thì	làm	chủ
tịch	tổ	chức	hội	nghị,	còn	tôi	thì	ngồi	im	tại	vị	trí	dành	cho	khán	giả
nghe.	Một	đồ	đệ	của	tôi	nhìn	thấy	tình	cảnh	này,	và	khi	trở	về	nói	với
tôi	rằng:	“Sư	phụ,	thầy	không	phải	nghiên	cứu	về	giới	luật	sao?	Sao
mà	vị	ni	cô	đó	ngồi	ở	ghế	hàng	trên,	có	lúc	ngồi	ở	giữa,	sư	phụ	lẽ	ra
phải	ngồi	trước	vị	ni	sư	đó,	nhưng	lại	ngồi	sau	thậm	chí	ngồi	cạnh	vị
ấy	nữa,	thế	này	thì	còn	thể	thống	gì	nữa?”.	Thực	ra	tôi	không	hề	sai!
Là	đồ	đệ	của	tôi	đã	sai,	bởi	vị	ni	cô	đó	là	người	triệu	tập	hội	nghị,	bà
ấy	là	chủ	tịch	hội	nghị	thì	đương	nhiên	bà	ấy	phải	ngồi	ghế	chính.	Mối
quan	hệ	giữa	khách	và	chủ,	thực	chất	là	một	loại	hình	luân	lí;	ta	nên



quan	sát	thân	phận	trong	từng	hoàn	cảnh	lúc	đó	mà	đối	đãi	cho	đúng
với	luân	lí,	không	thể	cứng	nhắc.	Trong	thời	đại	Phật	Thích	Ca	Mâu
Ni,	khoảng	trước	khi	chưa	có	ni	cô	xuất	hiện	trong	giới	tăng	ni	và
người	thường	theo	lệ	thì	không	có	chuyện	ni	cô	lên	diễn	thuyết	hoặc
chủ	trì	hội	nghị.	Nhưng	xã	hội	hiện	đại	ngày	nay	lại	khác,	đây	là	quan
hệ	luân	lí	mới	mẻ,	nhưng	nó	công	bằng	và	hợp	lí.

Xã	hội	ngày	nay	của	chúng	ta	vô	cùng	phức	tạp,	nhưng	cũng	có
trật	tự	giáo	điều	rõ	ràng.	Những	giáo	điều	đó	chính	là	luân	lí,	nếu
trong	luân	lí	không	tồn	tại	già	trẻ,	trên	dưới	thì	xã	hội	đã	loạn	từ	lâu.
Một	người	trong	hoàn	cảnh	khác	nhau	hoặc	trong	cùng	một	hoàn
cảnh	thì	có	thân	phận	và	lập	trường	khác	nhau	với	người	khác,	ví	như
làm	hết,	làm	đủ	trách	nhiệm,	an	phận	thủ	thường	thì	xã	hội	này
không	cần	phải	đề	phòng	lẫn	nhau,	ngược	lại	hết	sức	hòa	đồng,	đoàn
kết,	yên	bình,	ai	ai	cũng	tỏa	ra	ánh	hào	quang	từ	trong	tâm	mình.

Xã	hội	loạn	lạc	và	mất	trật	tự	chính	là	nguyên	nhân	dẫn	đến	sự
phá	vỡ	quan	niệm	về	luân	lí.	Tôi	hi	vọng	mọi	người	có	thể	tự	biết	thân
biết	phận	làm	tròn	trách	nhiệm,	bổn	phận	thì	xã	hội	này	sẽ	ngày	càng
trở	lên	tốt	hơn.	Khi	cái	tâm	của	con	người	phát	ra	ánh	hào	quang,	thì
vùng	đất	xung	quanh	họ	cũng	sẽ	trở	thành	cõi	Niết	bàn.

III.	Sự	hổ	thẹn,	sám	hối	và	lòng	biết	ơn	sẽ	soi	rọi	ánh
sáng	vào	trong	lòng	người

Một	người	nào	đó	nếu	không	biết	hổ	thẹn	hay	sám	hối	tức	là	anh
ta	không	biết	tự	thức	tỉnh,	không	biết	kiểm	điểm	bản	thân	mình,	và	là
kẻ	không	tự	nhận	thức	được	mình	là	ai.	Trong	tâm	loại	người	này
không	hề	le	lói	một	tia	sáng	nào.	Ánh	sáng	có	tác	dụng	chiếu	sáng	vào
vật	thể,	nếu	có	thể	tự	hiểu	mình	và	hiểu	biết	người	cũng	như	sự	vật
xung	quanh	thì	đó	chính	là	đạo	lí	“biết	người	biết	ta,	trăm	trận	trăm
thắng”.

Vì	sao	lại	cần	phải	biết	mình	trước,	còn	biết	người	khác	sau?	Bởi
một	người	nào	đó	không	thể	hiểu	hết	được	mình,	chỉ	biết	được	ưu
điểm	mình	có,	mà	cố	gắng	che	đậy	khuyết	điểm	xấu	xa	thì	rất	dễ
khuếch	trương,	và	trở	thành	kẻ	kiêu	ngạo,	tự	cao	tự	đại,	tự	cho	mình
là	số	một,	làm	gì	cũng	đúng.	Làm	như	vậy	không	những	ngăn	cản	hào
quang	phát	sáng	mà	còn	dễ	bề	khinh	bỉ	kẻ	khác,	đây	chính	là	loại
người	ngu	ngốc	nhất,	và	tất	nhiên	sẽ	không	được	mọi	người	đón
nhận	trừ	phi	chúng	đem	lại	lợi	ích	cho	kẻ	khác,	hoặc	những	kẻ	ton	hót



nịnh	bợ	vây	quanh.	Họ	không	thể	dùng	cái	đức	khiến	người	khác
phục	tùng,	và	do	không	có	cái	tâm	trong	sáng	nên	không	thể	dùng	trí
tuệ	soi	sáng	cho	chúng	sinh	được.

Có	lần,	trong	một	cuộc	hội	thảo	về	phương	pháp	tu	hành	ngồi
thiền	bảy	ngày,	có	một	vị	tri	thức	xuất	sắc	mới	khoảng	ngoài	30	tuổi
đã	trở	thành	giáo	sư	và	đưa	ra	báo	cáo	như	sau:	Trước	khi	tiến	hành
tu	thiền	bảy	ngày,	vị	giáo	sư	này	luôn	nghĩ	rằng	mình	là	người	tốt	có
nhân	phẩm,	đạo	đức	cao	thượng,	ngay	cả	những	người	xung	quanh
anh	ta	cũng	tán	đồng	ý	kiến	này.	Nhưng	sau	khi	thời	hạn	bảy	ngày	kết
thúc,	anh	ta	mới	phát	hiện	bản	thân	mình	không	phải	là	người	tốt
đến	như	vậy.	Bởi	trước	kia	anh	ta	chỉ	biết	dùng	quan	điểm,	cách	nghĩ
của	mình	giúp	đỡ	người	khác	mà	ít	khi	suy	xét	đến	nhu	cầu	thực	sự
của	đối	phương,	anh	ta	đã	bỏ	qua	cảm	nhận	trong	lòng	của	người
được	giúp	đỡ.	Trong	quá	trình	ngồi	thiền	bảy	ngày,	sư	phụ	mới	gợi	ý
rằng	cần	phải	tôn	trọng	người	khác,	tha	thứ	cho	họ,	không	được	đem
chiếc	giày	mình	đeo	quen	rồi	bắt	người	khác	cũng	phải	đeo.	Lúc	này
anh	ta	mới	tự	thức	tỉnh	mình	rằng,	thì	ra	việc	giúp	đỡ	người	khác
trước	kia	thực	ra	cũng	chỉ	là	khoa	trương	bản	thân	mình	mà	thôi.

Tôi	liền	ca	ngợi	anh	ta	rằng:	“Anh	vốn	dĩ	là	một	người	tốt,	sau	khi
tham	gia	tu	ngồi	thiền	bảy	ngày	tôi	thấy	anh	tiến	bộ	lên	rất	nhiều,	anh
đã	hiểu	được	việc	tự	thức	tỉnh	bản	thân,	tự	kiểm	điểm	và	tấm	lòng
giúp	đỡ	người	khác	của	anh	sẽ	càng	thiết	thực	hơn”.	Anh	ta	bèn	đối
đáp	lại:	“Thật	đáng	xấu	hổ!”.

Một	người	sau	khi	tu	hành	có	thể	tự	nhận	ra	lỗi	lầm	và	tự	thấy	hổ
thẹn,	tự	biết	kiểm	điểm	bản	thân	khiến	cho	nhân	cách	của	anh	ta	ngày
càng	được	nâng	cao,	khiến	cho	tia	sáng	nhỏ	bé	đang	le	lói	trong	tâm
càng	lớn	mạnh	hơn,	khiến	người	đời	càng	thấy	cảm	động	hơn,	và
cũng	từ	đó	tạo	cho	anh	ta	cảm	giác	mình	là	người	có	nhân	có	đức.

Một	trong	bốn	vị	đại	sư	Trung	Quốc	có	tầm	ảnh	hưởng	lớn	thời
hiện	đại	có	tên	là	Ấn	Quang	đại	sư	-	tự	phong	cho	mình	danh	hiệu	là
“thường	tàm	quý”	-	tức	“hay	hổ	thẹn”,	ý	nói	ngài	thường	hay	hổ	thẹn
với	bản	thân.	Các	cao	tăng	như	đại	sư	Ấn	Quang	thường	luôn	cảm
thấy	hổ	thẹn	với	lòng	mình,	những	người	dân	thường	thì	sao?

Sau	khi	tìm	hiểu	ý	nghĩa	của	hai	chữ	“hổ	thẹn”,	thì	xin	chúng	sinh
hãy	dùng	phương	pháp	này	tự	thức	tỉnh	mọi	hành	vi	cử	chỉ	của	bản
thân,	có	như	vậy	ánh	hào	quang	trong	tâm	mỗi	chúng	ta	mới	ngày



càng	mạnh	mẽ	hơn,	và	giúp	ích	nhiều	hơn	cho	chính	bản	thân	mình
và	người	khác.	Ví	như	người	mẹ	dạy	dỗ	con	cái,	khi	giảng	giải	đạo	lí
cho	các	con	nghe	nhưng	bất	lực	trước	hành	vi	của	con	trẻ	liền	đánh
đập	chúng,	nhưng	sau	khi	bình	tĩnh	họ	lại	thấy	hối	hận	vì	đã	đánh
con,	lúc	này	có	thể	nói	rõ	cho	chúng	hiểu	nguyên	nhân	vì	sao	mẹ	lại
đánh	và	nói	với	chúng	rằng	mẹ	thấy	hối	hận	vì	những	việc	mình	làm,
chắc	chắn	bọn	trẻ	không	còn	phẫn	nộ	và	sợ	hãi	nữa,	ngược	lại	chúng
sẽ	cảm	nhận	được	tình	thương	bao	la	mà	người	mẹ	dành	cho	mình.
Còn	về	phía	con	cái,	sau	khi	bị	cha	mẹ	đánh	đòn	cũng	không	nên	tức
giận	phẫn	nộ	mà	nên	tự	hỏi	xem	mình	đã	làm	sai	chuyện	gì,	bởi
những	hành	vi	sai	trái	do	mình	gây	lên	sẽ	khiến	cha	mẹ	buồn	lòng,	và
cũng	nên	biểu	đạt	rõ	ý	sám	hối,	ăn	năn	về	hành	vi	sai	trái	đó.

Nếu	giữa	cha	mẹ	và	con	cái	thường	xuyên	dung	hòa	mối	quan	hệ,
luôn	luôn	ý	thức	được	sự	hổ	thẹn	về	hành	vi	không	đúng	của	mình	thì
dù	có	rơi	vào	tình	cảnh	xung	đột	gay	gắt	cũng	có	thể	biến	chiến	tranh
thành	hòa	bình,	và	mối	quan	hệ	giữa	hai	thế	hệ	ngày	càng	hòa	đồng
hơn,	hạnh	phúc	gia	đình	ngày	càng	được	củng	cố,	sum	vầy	ấm	áp	bên
nhau,	và	đặc	biệt	là	rất	có	lợi	trong	việc	giáo	dục	con	cái.	Còn	giữa	vợ
chồng	với	nhau	thường	xuyên	giữ	được	ý	thức	tự	thức	tỉnh	bản	thân
và	cảm	giác	hổ	thẹn	thì	chắc	chắn	họ	sẽ	có	một	cuộc	sống	vợ	chồng
viên	mãn	hòa	thuận.

Tuy	nhiên	chỉ	có	sự	hổ	thẹn	thôi	vẫn	chưa	đủ,	mà	còn	cần	hơn
nữa	là	hiểu	được	ăn	năn	sám	hối.	Trong	Phật	học,	có	hai	danh	từ
thường	dùng	để	chỉ	cái	nghiệp	của	chúng	sinh,	đó	chính	là	nghiệp
trắng	và	nghiệp	đen.	Nghiệp	trắng	chỉ	thiện	nghiệp	-	tức	chỉ	cái	thiện,
chỉ	công	đức	mình	tu	được,	là	sự	quang	minh	chính	đại.	Còn	nghiệp
đen	chỉ	tội	lỗi,	tội	ác	xấu	xa,	chỉ	sự	mờ	ám	tối	tăm.	Sám	hối	tức	là	làm
cho	cái	xấu	xa	tội	lỗi	chuyển	hóa	thành	cái	thiện,	và	khiến	cái	thiện
trở	thành	cái	thiện	hơn,	tỏa	ánh	hào	quang	của	trí	tuệ,	của	nhân	cách,
soi	rọi	rõ	đường	đi	nước	bước	cho	người	khác.

Nếu	trong	lòng	có	việc	làm	trái	lương	tâm,	hổ	thẹn	với	người	đời,
chỉ	cần	ta	dũng	cảm	đối	diện,	nhận	lỗi	thì	mọi	gánh	nặng,	áp	lực	sẽ
giảm	đi	rất	nhiều,	đó	mới	chính	là	công	năng	tác	dụng	của	sám	hối.
Khi	bản	thân	tự	giác	ngộ	mình	đang	mang	nhiều	nghiệp	ác,	sau	khi
sám	hối	thì	trong	lòng	ta	sẽ	cảm	thấy	thanh	thản	nhẹ	nhõm	hơn	rất
nhiều,	sức	khỏe	cũng	được	cải	thiện,	đây	cũng	chính	là	quá	trình
chuyển	từ	bóng	đêm	sang	ánh	sáng	hào	quang.



Với	việc	sám	hối,	ngoài	tự	nhận	mọi	tội	lỗi	do	mình	gây	ra	cần
phải	chịu	trách	nhiệm	về	mọi	hậu	quả,	trách	nhiệm	mà	hành	vi	đó
mang	lại,	đồng	thời	phải	hạ	quyết	tâm	hướng	thiện	sửa	chữa	lỗi	lầm,
nhất	quyết	không	để	tái	phạm	lỗi	lầm	tương	tự	nữa.	Nhưng	kẻ	phàm
phu	tục	tử	thường	gây	ra	lỗi	lầm	mà	không	biết	mình	đã	sai,	dù	có
biết	cũng	cho	rằng	nhân	vô	thập	toàn,	không	ai	là	hoàn	toàn	không
mắc	sai	lầm	cả.	Điều	đó	chỉ	có	tính	chất	tự	an	ủi	bản	thân	mà	thôi.
Những	kẻ	biết	sai	mà	không	sửa	gọi	là	kẻ	không	biết	sám	hối.	Còn
người	biết	sám	hối	nhất	định	là	người	biết	hổ	thẹn.	Do	vậy	mà	sau	khi
phát	hiện	lỗi	lầm	và	cảm	thấy	hổ	thẹn	cần	phải	sám	hối,	có	như	vậy
mới	sửa	chữa	được	khuyết	điểm	của	mình	và	không	còn	tái	phạm
nữa.

Sám	hối,	nhẹ	thì	tự	trách	móc	bản	thân,	quyết	tâm	sửa	đổi,	còn
nặng	hơn	nữa	thì	sám	hối	với	Đức	Bồ-tát	từ	bi,	cầu	mong	ngài	chứng
giám	cho	việc	bản	thân	mình	tự	gánh	vác	mọi	trách	nhiệm,	lập	công
chuộc	tội.	Người	ta	thường	nói,	đánh	kẻ	chạy	đi	chứ	không	ai	đánh
người	quay	lại,	chúng	ta	cũng	vậy,	đều	nên	tạo	cơ	hội	mới	cho	những
người	biết	sai	mà	sửa	chữa	chứ	không	nên	ép	buộc	họ	vào	con	đường
cùng,	ngay	cả	Đức	Phật,	Bồ-tát	còn	chứng	minh	chứng	giám	cho	điều
này,	thì	có	lẽ	nào	chúng	ta	lại	không	làm	được.	Và	việc	sám	hối	trước
Đức	Bồ-tát	từ	bi	sẽ	hiển	linh	trước	khi	nghiệp	chướng	xảy	đến.

Tác	dụng	của	sám	hối	là	rất	to	lớn.	Nó	có	thể	nâng	cao	phẩm	chất
cho	con	người,	giúp	họ	tự	nhận	ra	lỗi	lầm,	và	cũng	tạo	hiệu	ứng	ảnh
hướng	khiến	người	khác	học	tập	noi	theo.	Người	ta	sẽ	thấy	trong	lòng
nhẹ	nhõm,	thanh	thản	hơn	sau	khi	sám	hối	về	hành	vi	sai	trái,	lỗi	lầm
của	mình.	Đồng	thời	mọi	áp	lực	về	mặt	xã	hội	cũng	giảm	đáng	kể,	quả
báo	phải	gánh	chịu	cũng	ít	đi,	và	đặc	biệt	đem	lại	nhiều	lợi	ích	cho
hạnh	phúc	gia	đình,	thăng	tiến	trong	sự	nghiệp,	và	sự	hòa	thuận	trong
xã	hội.	Do	đó	mà	mỗi	cá	nhân	chúng	ta	phải	luôn	luôn	giữ	được	lòng
sám	hối	trong	tâm	mình.

IV.	Nhìn	lại	mình	bằng	lòng	hổ	thẹn,	nhìn	nhận	thế	giới
bằng	lòng	biết	ơn

Phật	pháp	có	tám	vạn	bốn	nghìn	phương	pháp	tu	hành,	có	thể	nói
là	vô	số	vô	lượng.	Bởi	con	người	có	vô	vàn	phiền	não	và	rắc	rối,	vì
vậy,	Phật	pháp	cũng	phải	có	tương	ứng	vô	vàn	phương	pháp	giải
quyết	rắc	rối	đó	dưới	nhiều	góc	độ	khác	nhau.	Còn	việc	làm	sao	để	nội
tâm	phát	ra	ánh	hào	quang	thì	có	rất	nhiều	cách,	ngoài	hổ	thẹn	và



sám	hối,	ta	còn	có	thể	dùng	lòng	biết	ơn	để	nhìn	nhận	thế	giới	này.

Rất	ít	người	nhớ	đến	ân	huệ	mà	người	khác	dành	cho	mình,
ngược	lại	họ	thường	hay	ghi	nhớ	công	sức	và	sự	cố	gắng	nỗ	lực	mình
bỏ	ra	là	bao	nhiêu.	Thực	ra,	nếu	suy	nghĩ	tường	tận	thì	những	gì	mỗi
người	đầu	tư	công	sức	bỏ	ra	là	nhỏ	bé,	nhưng	thành	quả	đạt	được	lại
thật	nhiều.	Ví	như	về	mặt	thời	gian	thì	khi	bài	viết	này	hoàn	thành	sẽ
có	lịch	sử	2.500	năm	bởi	nguồn	gốc	Phật	pháp	trong	tôi	bắt	nguồn	và
hình	thành	dần	từ	những	tri	thức	về	cái	thiện	của	thời	sư	phụ,	sư	tổ
của	tôi,	thậm	chí	từ	cả	thời	Đức	Phật	Thích	Ca	Mâu	Ni,	bởi	một	người
không	thể	tự	trở	thành	cao	tăng	hay	sư	tổ	được.	Xét	về	mặt	không
gian,	sự	in	ấn,	xuất	bản,	phát	hành	của	bài	viết	này	là	kết	quả	từ	chính
sự	đóng	góp	lớn	lao	sức	người	sức	của	cùng	với	trí	tuệ,	tâm	lực	của
biết	bao	con	người.

Cho	nên	bất	cứ	việc	gì	đều	có	mối	nhân	duyên	tương	quan	của
riêng	nó,	vì	thế	mà	chúng	ta	có	được	ân	huệ	của	vô	vàn	chúng	sinh.
Dù	là	một	hạt	thóc	nhỏ	bé	nhưng	cũng	đủ	để	đại	diện	cho	sự	cống
hiến,	mồ	hôi	công	sức	của	nhiều	người.	Chu	Tử	răn	dạy	người	đời
rằng:	dù	là	miếng	cơm	hay	miếng	cháo,	ta	đều	phải	biết	có	được	nó
không	dễ	dàng	gì,	dù	là	sợi	tơ	hay	sợi	chỉ	thì	cũng	phải	gian	khổ	mới
tạo	ra	được	nó.	Đây	cũng	chính	là	quan	niệm	biết	ơn,	uống	nước	nhớ
nguồn	của	nhân	gian.

Một	khi	trong	tâm	luôn	có	quan	niệm	biết	ơn	người	khác	thì	ta
luôn	nghĩ	đến	việc	làm	sao	để	đền	đáp	công	ơn	này.	Còn	nếu	muốn
báo	ơn	nhất	thiết	bản	thân	phải	tự	trưởng	thành,	tự	hoàn	thiện,	có
nghĩa	là	từ	trong	lòng	mình	ta	phải	tự	biết	cách	phát	ra	ánh	sáng	của
sự	từ	bi,	ánh	sáng	của	trí	tuệ,	khiến	cho	con	người	của	ngày	hôm	nay
và	con	người	của	mai	sau	nhìn	thấy	nó,	được	hưởng	thơm	lây	và	giúp
họ	phát	ra	hào	quang	của	chính	bản	thân	mình.





Chương	5
Môi	trường	sống	và	sự	an	định	của

thanh	niên	thời	hiện	đại
Nếu	tầng	lớp	thanh	niên	hiện	đại	biết	cách	giúp	bản	thân	an

định	thân	tâm	trước	mọi	tình	huống,	mọi	sự	việc,	mọi	tầng	lớp	thì
điều	đó	có	nghĩa	là	họ	đã	biết	an	thân	trong	mọi	hoàn	cảnh,	họ	đã
thành	công	trong	việc	tự	an	tâm,	được	thế	họ	sẽ	gặp	thuận	lợi	trong
mọi	hoàn	cảnh.

Hòa	với	nhịp	độ	thay	đổi	nhanh	chóng	của	hoàn	cảnh	sống,	cái
tâm	của	giới	trẻ	ngày	nay	cũng	bị	cuốn	xoáy	theo	thay	đổi	đó,	trừ
một	bộ	phận	nhỏ	thanh	niên	ra,	đa	số	trong	số	họ	đồng	ý	tiếp	nhận
những	cơn	chấn	động	buồn	khổ	này,	khiến	họ	càng	không	thể	an
định	được.

I.	Bản	chất	của	tâm	linh	thời	nào	cũng	giống	nhau

Điểm	khác	nhau	giữa	hiện	đại	và	cổ	đại	ở	chỗ	khoa	học	kỹ	thuật
văn	minh	khiến	cho	môi	trường	hoàn	cảnh	sống	của	con	người	thay
đổi	nhanh	chóng,	thu	hẹp	về	mặt	không	gian	và	tăng	tốc	về	mặt	thời
gian,	kéo	theo	đó	là	sự	thay	đổi	mau	lẹ	những	giá	trị	của	nhân	loại
cùng	phương	thức	sống.	Sự	vật	mới,	tri	thức	mới,	thông	tin	mới	tạo
thành	từng	làn	sóng	mê	hoặc	nối	tiếp	nhau	kéo	theo	là	nhiều	áp	lực
mới,	khiến	cho	lòng	người	bị	bóp	nghẹt	đến	ngột	ngạt	khó	thở.

Tầng	lớp	cao	tuổi	như	trung	niên	hoặc	người	già	dù	cũng	gặp
phải	tình	trạng	xung	đột	này	nhưng	họ	phải	học	được	cách	đối	diện
với	sự	thực	và	thích	nghi	với	nó.	Tầng	lớp	thanh	thiếu	niên	dù	có	sức
dẻo	dai	nhưng	trong	lòng	luôn	không	yên	ổn,	cho	nên	họ	hay	bị	rối
bời,	không	biết	cách	xử	trí.

Nhưng	cái	tâm	của	thanh	thiếu	niên	trong	môi	trường	sống	xã	hội
hiện	đại	ngày	nay	rất	khó	an	định;	thường	hay	ngỡ	ngàng	trước	thất
bại,	khiến	họ	dù	có	trong	hoàn	cảnh	không	có	mục	đích,	mục	tiêu,	lí
tưởng	sống	rõ	ràng	mà	vẫn	còn	sự	ảo	tưởng	sẽ	không	thể	định	hình
tương	lai,	họ	chỉ	biết	theo	đuổi	ước	mơ,	theo	đuổi	thành	công,	chỉ



mưu	tính	tiền	đồ	trước	mắt	cá	nhân	hoặc	tạo	ra	một	tương	lai	đầy	kì
tích.

Thực	ra,	thời	đại	tuy	có	sự	khác	nhau	kim	-	cổ,	môi	trường	tuy	có
sai	lệch	mới	-	cũ,	văn	hóa	ra	đời	tuy	có	khác	nhau	về	lao	động	bằng
chân	tay	và	kĩ	thuật	máy	móc,	nhưng	bản	chất	tâm	linh	của	con	người
thì	vĩnh	viễn	giống	nhau,	và	không	hề	thay	đổi	ở	bất	cứ	nơi	đâu.

Phân	tích	dưới	góc	độ	nhân	sinh,	thì	tâm	linh	của	con	người	có
thể	trong	sáng	hoặc	tối	tăm,	có	thể	là	thiện	hoặc	là	ác.	Đã	gọi	là	nhân
sinh	thì	buộc	phải	khác	với	đồ	vật,	bởi	vậy	quan	niệm	bỏ	gian	tà	theo
chính	nghĩa	và	loại	bỏ	cái	xấu	xa,	biểu	dương	cái	tốt	đẹp	là	thiên	tính,
là	bản	tính	trời	sinh	của	con	người.	Chỉ	có	điều	người	đời	còn	mải	mê
theo	đuổi	lợi	ích	và	sự	an	toàn	cho	bản	thân	mà	nghiêng	về	tự	tư	tự
lợi,	ích	kỉ.

Nhưng	tự	tư	chưa	hẳn	đáng	ghét,	đa	phần	đó	là	sự	tham	thú	lợi
ích	trước	mắt	mà	đánh	mất	đi	cái	hậu	về	sau,	vì	bảo	vệ	lợi	ích	bản
thân	mà	làm	hại	người	khác.	Đặc	biệt	là	thanh	niên	ngày	nay,	do
không	hiểu	lẽ	đời,	suy	nghĩ	chưa	chu	đáo	toàn	diện	mà	luôn	bị	cuốn
theo	những	ham	muốn	dục	vọng	cùng	với	những	kích	động	của	hoàn
cảnh	xung	quanh,	họ	chỉ	có	thể	nhìn	thấy	cảnh	tượng	trước	mắt	mà
không	thấy	được	viễn	cảnh	tương	lai.	Điều	họ	nghĩ	được	chỉ	là	lợi	cho
cá	nhân	mà	thôi,	và	hay	đua	đòi	thay	đổi	theo	xu	hướng	mới	của	thời
đại.	Dù	là	học	tập,	tìm	việc,	kết	giao	bằng	hữu,	hay	kết	hôn	lập	gia
đình,	họ	đều	không	đưa	ra	cho	mình	một	quy	tắc	chuẩn	mực	nào	cả.
Chúng	ta	cũng	đành	bất	lực	trước	những	suy	nghĩ	hành	động	đó,
đành	phải	để	họ	rơi	vào	những	phiền	não	lo	âu,	điều	này	khiến	cho
những	người	xung	quanh	và	cuộc	sống	của	chính	họ	gặp	phải	nhiều
phiền	toái.

Từ	khi	loài	người	xuất	hiện,	lòng	người	đã	có	phiền	muộn	rồi,
nguyên	nhân	là	con	người	luôn	muốn	tìm	kiếm	cho	mình	một	thứ	gì
đó	để	đảm	bảo	cho	sự	an	toàn	của	bản	thân.	Còn	kết	quả	thì	ngược
lại,	họ	có	thể	làm	tổn	hại	đến	sự	an	toàn	của	người	khác,	khiến	cho
nhiều	người	mất	đi	cảm	giác	an	toàn,	và	tạo	nên	hiện	tượng	tự	dọa
mình,	không	thể	an	tâm	được.

Trên	thế	gian	này,	chẳng	có	thứ	gì	gọi	là	an	toàn	tuyệt	đối,	càng
không	thể	có	nơi	nào	là	nơi	an	toàn	tuyệt	đối,	nếu	con	người	ta	có	thể
thản	nhiên	đối	diện,	tiếp	nhận	và	xử	lí	sự	thực	này	thì	mới	có	thể	an



thân	và	an	tâm	được.	Giới	trẻ	ngày	nay	tuy	ít	quan	tâm	đến	vấn	đề
đảm	bảo	an	toàn,	chú	trọng	đến	sự	trưởng	thành	của	bản	thân	nhưng
đó	chỉ	là	sự	quan	tâm	chú	trọng	mù	quáng	không	nguyên	tắc,	như	thế
cũng	có	thể	đem	lại	sự	bất	an	cho	bản	thân.

II.	Xây	dựng	chí	hướng	đúng	đắn

Giới	trẻ	muốn	phát	triển	tài	năng	bản	thân,	theo	đuổi	một	tương
lai	tươi	sáng,	đương	nhiên	đây	là	ý	chí	tiến	thủ	rất	đáng	được	cổ	vũ
khích	lệ.	Dưới	lập	trường	của	riêng	mình,	Phật	giáo	cũng	cổ	vũ	khích
lệ	thanh	niên	cần	có	chí	lớn,	có	hoài	bão	lớn,	có	tinh	thần	học	hỏi
không	ngừng	vươn	lên	và	tinh	thần	lập	nghiệp.	Ví	như	Thiện	tài	đồng
tử	trong	Kinh	Hoa	Nghiêm	là	một	đồng	tử	Bồ-tát	tiêu	biểu,	vì	theo
đuổi	lí	tưởng	của	mình	mà	ngài	không	quản	ngại	trăm	cay	nghìn
đắng,	băng	qua	trăm	núi	ngàn	sông	để	đến	học	hỏi	53	vị	tiền	bối	gồm
các	học	sỹ	uyên	bác,	các	nhà	tôn	giáo,	nhà	giáo	dục,	chính	trị	gia,
doanh	nhân	và	nhiều	chuyên	gia	trong	các	lĩnh	vực	khác	nhau.

Nhưng	ý	chí	lớn	lao	của	những	người	đèn	sách	lại	không	thể	dời
xa	danh	vọng,	tiền	tài,	quyền	thế,	địa	vị	xã	hội.	Nếu	ai	ai	cũng	vậy	thì
sẽ	tạo	lên	cơn	sóng	gió	bất	an.	Những	người	theo	đuổi	được	thì	luôn
mang	cảm	giác	sợ	mất	đi	lại	vừa	muốn	có	được	nhiều	hơn	nên	trong
lòng	vẫn	cảm	thấy	bất	an.	Còn	những	người	không	theo	đuổi	được
luôn	có	cảm	giác	thất	bại	tràn	trề	và	trở	thành	kẻ	thất	ý	lang	thang
ngoài	xã	hội	và	không	thể	khẳng	định	bản	thân	mình,	ai	đi	đường
nấy,	tự	tìm	cho	mình	con	đường	khác.

Khi	còn	ở	Mỹ,	tôi	gặp	nhiều	trường	hợp	bạn	trẻ	Mỹ	khi	gặp	vấn
đề	rắc	rối	với	gia	đình,	học	hành,	sự	nghiệp,	công	việc	họ	thường	gác
mọi	chuyện	sang	một	bên,	và	tự	dành	cho	mình	một	chuyến	du	lịch
ngắn.	Sau	khi	du	ngoạn	khắp	nơi	trong	vài	ngày,	tâm	trạng	họ	sẽ	tốt
hơn,	bớt	căng	thẳng	và	sau	đó	là	tiếp	tục	quay	lại	trường	học	hoặc
tiếp	tục	công	việc.

Một	ví	dụ	khác,	khi	còn	ở	Mỹ	tôi	cũng	từng	gặp	gỡ	con	trai	của
nhiều	bác	sỹ,	luật	sư,	họ	không	tiếp	tục	con	đường	học	hành	ở	đại	học
mà	làm	những	công	việc	lao	động	chân	tay.	Họ	cảm	thấy	điều	đó	là
đúng	đắn,	cha	mẹ	họ	cũng	không	cho	rằng	đó	là	việc	mất	mặt	với
thiên	hạ.	Bởi	họ	tôn	trọng	tính	cách	và	chí	hướng	của	nhau,	không	ép
buộc	rằng	là	thanh	niên	thì	phải	trở	thành	người	có	tài	nọ,	đức	kia.
Bậc	làm	cha	mẹ	ở	Mỹ	hoàn	toàn	khác	với	các	bậc	cha	mẹ	ở	Trung



Quốc,	họ	không	đem	những	dục	vọng	của	bản	thân	treo	trên	đầu	con
trẻ,	do	vậy	mà	giới	trẻ	ở	Mỹ	có	nhiều	không	gian	tự	phát	triển	bản
thân	hơn.

Thực	ra	khi	làm	công	việc	lao	động	chân	tay	hay	lao	động	trí	óc
chỉ	cần	có	được	cái	tâm	an	định,	có	sức	khỏe,	thì	không	gì	là	không
thể	làm	được!

III.	Một	vài	ý	kiến	dành	cho	thanh	niên	thời	hiện	đại

Vì	tất	cả	những	lí	do	trên,	nên	tôi	có	một	vài	ý	kiến	dành	cho	giới
trẻ	hiện	đại	ngày	nay.	Thứ	nhất	là	tự	biết	nhận	thức	năng	lực,	sở	thích
của	bản	thân;	chọn	đúng	con	đường	mà	mình	nên	đi	và	có	thể	đi
được.	Thứ	hai	là	cần	học	cách	an	định	cái	tâm	trước	bất	cứ	hoàn	cảnh
nào,	không	chỉ	đối	mặt	với	nó	mà	còn	phải	tiếp	nhận,	cải	thiện	nó	và
cuối	cùng	là	buông	nó.	Thứ	ba,	xác	định	mục	tiêu	phấn	đấu	của	đời
mình,	cần	tiến	hành	từng	bước	chắn	chắn,	luôn	luôn	hướng	về	phía
trước,	dù	có	phải	thường	xuyên	thay	đổi	chỗ	đứng	cũng	không	được
đánh	mất	phương	hướng.	Thứ	tư,	nghề	nghiệp	và	quyền	lợi	có	thể
thay	đổi	nhưng	chí	hướng	không	được	thay	đổi.

Không	nhất	thiết	phải	bài	trừ	gạt	bỏ	danh,	lợi,	quyền,	thế,	địa	vị
nhưng	tuyệt	đối	không	nên	tiếp	tục	cuộc	sống	này	vì	mục	đích	theo
đuổi	chúng.	Mục	đích	của	cuộc	sống	nên	là	thứ	gì	đó	bình	yên	vui	vẻ,
giá	trị	của	sinh	mệnh	nên	là	bản	thân	an	định	và	người	khác	cũng	có
an	định.

IV.	Một	vài	ý	kiến	dành	cho	chính	phủ	và	xã	hội

Vì	hạnh	phúc	của	thanh	niên	thời	hiện	đại,	tôi	có	bốn	ý	kiến	dành
riêng	cho	chính	phủ	và	xã	hội	của	chúng	ta:

Thứ	nhất,	dành	riêng	cho	những	thanh	niên	không	cùng	chí
hướng,	không	cùng	thiên	bẩm	có	được	môi	trường	giáo	dục	học	tập,
phát	huy	tài	năng	và	môi	trường	làm	việc	tốt	nhất.

Thứ	hai,	cần	tôn	trọng	những	thanh	niên	từng	đánh	mất	lòng	tự
tin	và	có	cảm	giác	thất	bại,	sử	dụng	cơ	sở	vật	chất	trong	ngành	giáo
dục	và	các	nguồn	tư	liệu	khác	trong	xã	hội	giúp	đỡ	họ	khôi	phục	lại	sự
tự	tin.



Thứ	ba,	khích	lệ	các	cơ	quan	địa	phương	và	quần	chúng	nhân	dân
tổ	chức	hoạt	động	dành	riêng	cho	thanh	thiếu	niên,	thúc	đẩy	phát
triển	thể	lực	cùng	ý	chí	phấn	đấu	dũng	cảm,	khiến	họ	thành	công,	tự
khẳng	định	lại	bản	thân.

Thứ	tư,	không	nên	dùng	điểm	số	học	tập	ở	trường	lớp,	hay	mức
độ	nổi	danh	thiên	hạ,	sự	giàu	nghèo,	quyền	thế	mạnh	yếu,	địa	vị	cao
thấp	làm	tiêu	chuẩn	đánh	giá	con	người,	mà	ta	nên	cân	đo	chúng
bằng	sự	nỗ	lực	của	cá	nhân.	Phàm	là	người	tận	tâm,	tận	lực	tự	ý	thức
trưởng	thành,	giúp	ích	cho	người	khác	là	một	người	thành	công	đích
thực.

Toàn	thể	xã	hội	đều	có	trách	nhiệm	trước	sự	trưởng	thành	của
thanh	niên	hiện	đại.	Do	lòng	người	hoang	mang,	xã	hội	bất	an	khiến
cho	thanh	niên	cảm	thấy	bàng	hoàng,	lo	lắng	không	yên.	Vì	thế	mà
Pháp	Cổ	Sơn	đặc	biệt	quan	tâm	đến	việc	đề	xướng	hoạt	động	“tứ	an”
–	an	tâm,	an	thân,	an	bề	gia	thất,	và	an	định	sự	nghiệp,	huy	động	tất
cả	mỗi	cá	nhân	chúng	ta	cùng	chung	sức	sáng	lập	ra	một	thế	giới	ổn
định,	hòa	bình,	vui	vẻ,	giàu	có.





Chương	6
Phật	pháp	và	giáo	dục

“Phật”	có	ý	nghĩa	là	“giác	ngộ”,	và	cũng	có	nghĩa	là	trí	tuệ.	Giáo
dục	trong	Phật	pháp	bắt	đầu	từ	lập	trường	và	thái	độ	về	trí	tuệ	để
thúc	đẩy	công	năng	giáo	dục	cảm	hóa	của	từ	bi.

Vậy	“từ	bi”	là	gì?	“Từ”	tức	chỉ	việc	đem	lại	niềm	vui	cho	người
khác,	còn	“bi”	chỉ	cứu	vớt	đau	khổ,	khổ	nạn	của	con	người.	Sau	khi
cứu	thoát	con	người	khỏi	đau	khổ,	một	mặt	từ	bi	đem	lại	cho	họ
niềm	hạnh	phúc,	một	mặt	mang	tới	cho	họ	môi	trường	yên	vui.

Trong	cuộc	đời	này,	đâu	là	nơi	không	còn	đau	khổ	nữa?	Có	ai
không	muốn	hưởng	yên	vui	an	nhàn	không?	Vì	vậy,	trên	lập	trường
của	Phật	pháp,	đối	tượng	giáo	dục	không	có	tiêu	chuẩn	đặc	biệt.
Trong	bốn	điều	nhận	thức	chung	của	Pháp	Cổ	Sơn,	thì	điều	chúng	tôi
đề	xuất	là:	“giáo	dục	toàn	diện,	thực	hiện	quan	tâm	toàn	diện”.	Đây
không	chỉ	là	phương	pháp	giáo	dục	của	Pháp	Cổ	Sơn,	mà	có	thể	nói
đây	là	phương	pháp	giáo	dục	của	Phật	giáo.

I.	Giáo	dục	trong	thời	kỳ	mang	thai	–	cha	mẹ	cần	phải
làm	gương

Giáo	dục	trong	thời	kỳ	người	mẹ	mang	thai	gọi	là	giáo	dục	dành
cho	thai	nhi	–	thai	giáo,	vậy	cần	phải	giáo	dục	như	thế	nào?	Liệu	có
phải	dùng	ngôn	ngữ	để	dạy	không?	Hay	là	dùng	văn	tự	để	dạy?	Thực
ra,	ngay	từ	khi	người	mẹ	vừa	bắt	đầu	mang	thai	cần	phải	giáo	dục	bản
thân	mình	ngay,	cần	tự	dặn	mình	không	được	tức	giận	nóng	nảy,
không	được	kích	động,	không	được	tham	lam,	cáu	gắt.	Bởi	nếu	tâm
trạng	người	mẹ	không	ổn	định,	có	vấn	đề	thì	đứa	trẻ	trong	bụng	sẽ
chịu	ảnh	hưởng	xấu	từ	chính	những	hành	vi	đó.	Trong	kinh	Phật	ta	có
thể	thấy	Đức	Thích	Ca	Mâu	Ni	rất	coi	trọng	việc	giáo	dục	dành	cho
thai	nhi,	và	ngài	cũng	tự	miêu	tả	lại	quá	trình	mình	nằm	trong	bụng
mẹ	khi	bà	thai	nghén.	Bản	gốc	bộ	Đại	Tạng	Kinh	có	cuốn	Phật	Bản
Hạnh	Tập	Kinh	giảng	giải	về	việc	quá	trình	Đức	Thích	Ca	Mâu	Ni	đầu
thai	cho	đến	khi	được	sinh	ra	và	sự	giáo	dục	mẹ	ngài	dành	cho	ngài
trong	suốt	thời	kỳ	bà	mang	thai.	Trong	kinh	văn	có	ghi	chép,	trong
quá	trình	mang	thai,	bà	có	linh	cảm	như	có	một	vị	Bồ-tát	đang	ở



trong	bụng	mình,	không	hề	có	chút	phiền	não,	mỗi	một	cái	giơ	tay,
duỗi	chân,	mỗi	một	động	tác,	ý	niệm	đều	rất	uy	nghi,	dường	như	đó
là	một	sự	lễ	phép,	phù	hợp	với	tiêu	chuẩn	của	một	vị	thánh	hiền.

Do	việc	giáo	dục	thời	kỳ	mang	thai	rất	quan	trọng,	cho	nên	đối
với	các	cặp	vợ	chồng	mới	kết	hôn,	nếu	có	kế	hoạch	sinh	con	thì	tôi
thường	khuyên	họ	nên	chuẩn	bị	ngay	chế	độ	giáo	dục	cho	thai	nhi,
sửa	đổi	những	thói	quen	không	tốt	trong	sinh	hoạt,	làm	việc	và	nghỉ
ngơi	phải	tuân	theo	quy	củ,	bằng	không	khi	mang	thai	mà	người	mẹ
vẫn	còn	uống	rượu	bia,	đánh	bài,	hút	thuốc,	thậm	chí	hút	thuốc	phiện
sẽ	trực	tiếp	hạ	độc	hại	chính	đứa	con	trong	bụng	mình.	Nếu	đợi	sau
khi	mang	thai	rồi	mới	bắt	đầu	chú	ý	đến	việc	giáo	dục	thời	kỳ	thai	nhi,
tôi	e	rằng	là	quá	muộn,	không	chỉ	vậy	khi	đó	thói	quen	đã	hình	thành
và	khó	sửa	đổi.

Nếu	thật	sự	có	thể	tiến	hành	giáo	dục	trong	thời	kỳ	thai	nghén,	thì
sau	khi	sinh	con,	bản	thân	cha	mẹ	cũng	bị	giáo	dục.	Vì	vậy,	giáo	dục
trong	thời	kỳ	này	rất	quan	trọng	đối	với	em	bé	trong	bụng	và	cũng	rất
quan	trọng	đối	với	bậc	cha	mẹ.

II.	Giáo	dục	thời	kỳ	sơ	sinh	–	từ	bi	và	trí	tuệ

Sau	khi	đứa	trẻ	ra	đời	thì	bắt	đầu	giáo	dục	thời	kỳ	dành	cho	trẻ	sơ
sinh.	Chúng	ta	đừng	lầm	tưởng	rằng	trẻ	sơ	sinh	thì	không	hiểu	biết	gì,
không	dạy	dỗ	cũng	chẳng	sao.

Tín	đồ	Phật	giáo	lại	cho	rằng	những	hài	nhi	đó	là	những	tiểu	Bồ-
tát,	chúng	ta	không	những	tôn	trọng	chúng	mà	còn	phải	chăm	sóc,
giáo	dục,	khai	trí	soi	sáng	cho	chúng.	Bậc	cha	mẹ	cần	dùng	lòng	từ	bi,
lòng	yêu	thương	và	trí	tuệ	để	nuôi	dưỡng	những	bảo	bối	này,	và	đây
cũng	là	thời	kỳ	cha	mẹ	tự	giáo	dục	lại	bản	thân	mình.

Có	một	cặp	vợ	chồng	sinh	được	một	đứa	con,	khi	đứa	trẻ	vừa	mới
ra	đời	thì	bị	dị	dạng	bẩm	sinh	và	chậm	phát	triển,	bác	sỹ	nói	với	họ
rằng:	“Sau	này	vợ	chồng	anh	chị	sẽ	phải	chịu	tội	cho	đến	khi	đứa	trẻ
kia	vĩnh	viễn	mất	đi,	nó	cần	được	chăm	sóc	cả	đời	này,	anh	chị	cần
chuẩn	bị	tâm	lí”,	nếu	là	người	khác	sau	khi	nghe	vậy	liền	bỏ	đi	biệt
tăm	biệt	tích,	để	lại	đứa	trẻ	cho	bệnh	viện	nuôi	dưỡng	và	không	màng
tới	số	phận	đứa	trẻ	đó	nữa.	Nhưng	cặp	vợ	chồng	này	là	tín	đồ	Phật
giáo,	cho	nên	họ	nói	rằng:	“Đây	là	nghiệp	báo	của	kẻ	làm	cha	làm	mẹ
như	chúng	tôi,	đã	liên	lụy	đến	con	cái	mình,	khiến	nó	phải	chịu	khổ



chịu	tội	thay,	vì	vậy,	cả	đời	này	chúng	tôi	phải	chăm	sóc	nó	cẩn	thận”.

Sau	đó,	họ	mang	đứa	bé	đến	gặp	tôi,	và	xin	tôi	chúc	phúc	cho	họ.
Ngoài	quan	tâm	chúc	phúc	họ,	tôi	còn	cho	họ	biết	rằng:	“1/	Cần	tìm	y
bác	sỹ	giỏi	điều	trị	bệnh	cho	con;	2/	Cần	tích	cực	hành	thiện	tích	đức,
vừa	bố	thí	cho	kẻ	nghèo	khó,	vừa	niệm	Quan	Thế	Âm	Bồ-tát”.

Sau	khi	nghe	tôi	khuyên	giải,	họ	dùng	cả	tấm	lòng	mình	đón
nhận,	chăm	sóc	đứa	bé,	và	miệng	thường	hay	niệm	Nam	Mô	Quan
Thế	Âm	Bồ-tát,	làm	nhiều	việc	thiện	tích	đức	cho	con.	Chính	vì	cha
mẹ	làm	được	như	thế	mà	họ	chăm	sóc	đứa	con	đó	như	chăm	sóc	cho
một	vị	Bồ-tát.	Như	vậy	đứa	trẻ	mới	có	được	ảnh	hưởng	từ	cha	mẹ
mình	mà	ngày	càng	tiến	bộ,	ngày	càng	trưởng	thành	hơn.	Cho	đến
nay	đứa	trẻ	đó	không	những	có	được	mái	ấm	gia	đình	tràn	đầy	yêu
thương	mà	còn	có	một	sự	nghiệp	vững	vàng.

III.	Giáo	dục	thời	kỳ	thiếu	nhi	–	thiết	lập	tín	ngưỡng	tôn
giáo

Sau	khi	đứa	trẻ	bước	sang	giai	đoạn	nhi	đồng,	thiếu	nhi	thì	việc
giáo	dục	càng	trở	nên	quan	trọng.	Lúc	này,	bậc	cha	mẹ	nên	cho	con
bắt	đầu	học	Phật.

Hiện	nay	có	nhiều	cha	mẹ	đích	thân	quy	y	tam	bảo	mà	không	cho
con	cái	theo.	Họ	cho	rằng	các	con	còn	nhỏ,	chưa	có	khả	năng	lựa
chọn,	bắt	ép	chúng	đến	chùa	chiền	quy	y	tam	bảo	là	không	công	bằng,
và	nghĩ	rằng	đợi	sau	khi	con	cái	trưởng	thành	rồi	tự	chúng	sẽ	quyết
định.	Sự	thực	là	những	lí	luận	như	vậy	sai	lầm	tuyệt	đối.

Ví	như	khi	con	cái	còn	nhỏ	tuổi,	chúng	thường	hay	nhìn	thấy
tượng	Phật	Quan	Thế	Âm	Bồ-tát	và	làm	lễ	bái	Phật,	miệng	niệm	Nam
Mô	Quan	Thế	Âm	Bồ-tát	thì	ta	nên	kể	cho	chúng	nghe	những	câu
chuyện	về	Phật	giáo	có	ích	cho	sự	phát	triển	trí	tuệ,	dạy	chúng	hiểu
thế	nào	là	từ	bi,	thế	nào	là	sáng	suốt,	và	khi	nhìn	thấy	ếch	nhái,	ruồi
muỗi	hay	con	kiến	tự	nhiên	chúng	sẽ	không	đành	lòng	nhẫn	tâm	giết
hại	những	loài	vật	nhỏ	bé	này.	Sau	khi	lớn	lên	sẽ	khó	học	tập	những
thói	hư	tật	xấu	từ	bạn	bè	xung	quanh.

Vì	vậy,	ngay	từ	khi	còn	nhỏ	cha	mẹ	nên	giáo	dục	con	cái	về	tín
ngưỡng	tôn	giáo,	không	cần	phải	đợi	đến	khi	chúng	trưởng	thành
mới	bắt	đầu.	Đặc	biệt	là	khi	chúng	bước	sang	giai	đoạn	dậy	thì	khó



bảo	mới	bắt	chúng	tiếp	nhận	tôn	giáo	thì	thật	là	khó	khăn.

IV.	Giáo	dục	trong	trường	học	cần	chú	trọng	giáo	dục
nhân	cách

Giáo	dục	trong	trường	học	có	thể	chia	thành	giáo	dục	về	tri	thức,
giáo	dục	về	nhân	cách,	và	giáo	dục	về	kỹ	năng.

Giáo	dục	về	kỹ	năng	là	dạy	cho	học	sinh	học	được	một	nghề
nghiệp	nào	đó	để	sau	này	dễ	dàng	mưu	sinh	kiếm	sống;	giáo	dục	về	tri
thức	là	hình	thức	truyền	thụ	lại	kiến	thức,	học	vấn	cho	người	học,	còn
giáo	dục	nhân	cách	là	sự	dạy	dỗ	nhằm	nâng	cao	phẩm	chất	đạo	đức
cho	con	người.	Trong	ba	loại	hình	giáo	dục	nói	trên	thì	giáo	dục	nhân
cách	quan	trọng	nhất,	cơ	bản	nhất.

Tôi	có	ba	yêu	cầu	đối	với	học	sinh	theo	học	trung	tâm	nghiên	cứu
Phật	học	Trung	Hoa	do	tôi	sáng	lập	ra:	thứ	nhất	là	phải	có	đạo	tâm	–
tức	phải	có	nhân,	lễ,	nghĩa,	trí,	tín;	thứ	hai	là	phải	có	sức	khỏe,	thứ	ba
là	phải	có	học	vấn.	Dù	trung	tâm	nghiên	cứu	của	chúng	tôi	chỉ	truyền
thụ	kiến	thức	và	học	vấn,	nhưng	tôi	khuyến	khích	các	học	viên	đặt
đạo	tâm	lên	hàng	đầu.

Vậy	đạo	tâm	là	gì?	Đó	là	giáo	dục	nhân	cách,	giáo	dục	nhân	phẩm.
Một	người	nếu	không	có	đạo	tâm	chứng	tỏ	nhân	cách	của	anh	ta
không	tốt,	phẩm	chất	của	anh	ta	kém;	một	người	phẩm	cách	không
tốt	thì	dù	có	học	vấn	cao	đến	đâu	thì	cũng	chẳng	có	lợi	gì	cho	xã	hội,
cho	thế	giới	này.	Đặc	biệt	là	kẻ	có	nhân	phẩm	xấu	xa	nhưng	có	học
vấn	cao,	họ	dễ	dàng	dựa	vào	trí	thông	minh	mà	làm	điều	xằng	bậy,
phạm	tội	ác,	và	hậu	quả	thì	thật	khó	tưởng	tượng,	thà	rằng	học	vấn
thấp	kém	hơn	một	chút	nhưng	có	nhân	phẩm	đạo	đức	thì	vẫn	tốt
hơn.

Thứ	hai	là	sức	khỏe.	Ngoài	việc	khỏe	mạnh	về	thể	chất	cần	có	sự
lành	mạnh	về	tinh	thần,	về	tâm	lí.	Nếu	thân	thể	và	tâm	lí	không	khỏe
mạnh,	không	lành	mạnh	thì	chính	người	đó	tự	gây	phiền	nhiễu,	đau
khổ,	tự	làm	phiền	mình	và	cũng	mang	lại	không	ít	rắc	rối,	gánh	nặng
và	đau	khổ	cho	những	người	sống	xung	quanh.

Giáo	dục	trong	trường	học	không	chỉ	nghiêng	về	ba	phương	diện
giáo	dục	nhân	cách,	thân	thể	khỏe	mạnh,	tâm	hồn	trong	sáng,	và
truyền	thụ	kiến	thức,	mà	cần	phải	học	tập	quan	điểm	ai	cũng	nhận



được	sự	giáo	dục	như	nhau	của	Khổng	Phu	Tử,	không	được	thất	vọng
về	bất	cứ	ai.	Đây	cũng	là	quan	điểm	nhìn	nhận	của	Phật	pháp,	tất	cả
chúng	sinh	đều	có	mang	nhân	cách	của	Đức	Phật,	ai	cũng	có	thể	trở
thành	Phật,	vì	vậy	họ	đều	được	chỉ	bảo	dạy	dỗ,	chỉ	có	điều	là	trong
hoàn	cảnh	khác	nhau	thì	áp	dụng	phương	pháp	giáo	dục	tương	ứng
thích	hợp	–	đây	là	nguyên	tắc	cơ	bản	trong	giáo	dục	Phật	pháp.





Chương	7
Gia	đình	đầm	ấm	và	sự	nghiệp

thành	công
Trên	lập	trường	của	người	tu	thiền	bàn	luận	về	gia	đình	đầm

ấm	và	sự	nghiệp	thành	công	thì	ta	có	thể	dùng	hai	câu	để	biểu	thị:
“Dốc	toàn	tâm	toàn	lực	chăm	sóc	gia	đình,	dùng	cả	tính	mệnh	đầu	tư
vào	sự	nghiệp”.

Mỗi	thành	viên	trong	gia	đình	ai	cũng	dốc	toàn	tâm,	toàn	lực
chăm	sóc	gia	đình,	dù	giàu	nghèo	sang	hèn	ra	sao	thì	mọi	thành	viên
già	trẻ	trong	nhà	cũng	nhất	định	có	được	sức	khỏe	và	niềm	vui.	Còn
nếu	dùng	toàn	bộ	sinh	mệnh	đầu	tư	cho	sự	nghiệp,	dù	địa	vị	cao	thấp
thế	nào	cũng	được	hưởng	thành	quả	do	mình	tạo	ra.

I.	Cha	mẹ	và	con	cái	cần	tôn	trọng	và	giúp	đỡ	lẫn	nhau

Sự	sung	túc	về	đời	sống	vật	chất	chưa	hẳn	đã	mang	tới	một	gia
đình	đấm	ấm,	vẻ	hào	nhoáng	bên	ngoài	cũng	chưa	khẳng	định	đó	là
người	thành	công	trong	sự	nghiệp.	Chỉ	có	việc	khiến	mọi	thành	viên
trong	gia	đình	cảm	thấy	được	tôn	trọng,	được	quan	tâm	thì	gia	đình
mới	hạnh	phúc,	chỉ	có	dốc	hết	tâm	huyết	vào	công	việc	mới	có	được
người	xuất	sắc	trong	hàng	trăm	ngành	nghề.

Con	người	hiện	đại	ngày	nay	do	thường	đề	cao	bản	thân	mà	hình
thành	lên	khoảng	cách	xa	xôi	giữa	các	thế	hệ	trong	gia	đình,	đặc	biệt
là	khoảng	giữa	cha	mẹ	và	con	cái,	sự	rạn	nứt	trong	quan	hệ	vợ	chồng,
thậm	chí	là	sự	ngăn	cách	xa	lạ	giữa	anh	chị	em	ruột.	Cùng	chung	sống
dưới	một	mái	nhà,	nhưng	việc	của	ai	người	ấy	lo,	yêu	cầu	người	khác
phục	tùng	mình,	thậm	chí	xảy	ra	tranh	quyền	đoạt	lợi,	kết	quả	là	cha
mẹ	không	hiểu	tâm	tư	của	con	cái,	còn	con	cái	không	thấu	hiểu	nỗi
khổ	tâm	của	cha	mẹ,	vợ	chồng	không	tin	tưởng	nhau,	không	nhường
nhịn	nhau,	dường	như	ai	cũng	mất	đi	sự	tín	nhiệm	vào	gia	đình	và
mất	cảm	giác	an	toàn.

Hệ	quả	tất	yếu	của	vấn	đề	này	là	những	cha	mẹ	lớn	tuổi	bị	đưa
vào	viện	dưỡng	lão,	con	cái	còn	ít	tuổi	thì	nghịch	phản,	thanh	niên	thì



rời	xa	gia	đình	tự	lập,	hôn	nhân	nam	nữ	trên	bờ	đổ	vỡ,	và	cái	gọi	là
gia	đình	đầm	ấm	hạnh	phúc	chỉ	là	câu	cửa	miệng,	là	khẩu	hiểu,	là	giấc
mộng	mà	thôi.

Thực	tế,	giữa	vợ	chồng	tôn	trọng,	tha	thứ,	học	hỏi,	trung	thành,
quan	tâm	yêu	thương	lẫn	nhau	thì	việc	xây	đắp	được	một	mái	ấm
hạnh	phúc	không	còn	là	chuyện	khó	khăn	nữa.

II.	Sự	nghiệp	kinh	doanh	buôn	bán	cần	phải	thực	tế

Quan	niệm	về	giá	trị	của	xã	hội	ngày	càng	hỗn	loạn	điên	đảo,	rất
nhiều	người	chỉ	biết	coi	tài	sản,	danh	vọng,	địa	vị,	quyền	thế	làm	giá
trị	đo	lường	cho	sự	thành	công	trong	sự	nghiệp	mà	không	hề	biết
rằng	đó	là	phúc	báo	trời	cho	và	sự	nỗ	lực	của	bản	thân	mà	có.	Nếu
không	có	phúc	báo	trời	cho	mà	chỉ	đơn	thuần	dựa	vào	nỗ	lực	thôi	thì
không	thể	có	được	sự	vừa	lòng	hợp	ý,	mãn	nguyện	về	danh	lợi,	quyền
thế	địa	vị.

Nhiều	người	không	hiểu	được	ý	nghĩa	đạo	lí	này,	vì	thế	mà	mải
theo	đuổi	mưu	lợi	cá	nhân,	không	màng	tới	lợi	ích	của	người	khác,
lợi	ích	công	cộng;	thậm	chí	còn	tham	thú	kẽ	hở	của	xã	hội,	của	pháp
luật	mà	giở	mọi	thủ	đoạt	lừa	gạt	cướp	đoạt	của	kẻ	khác,	lấy	danh
nghĩa	việc	công	để	mưu	lợi	riêng,	đổi	trắng	thay	đen,	vô	hình	chung
chúng	đã	làm	tổn	hại	đến	vô	vàn	chúng	sinh	vô	tội,	và	làm	xáo	trộn
trật	tự	xã	hội.	Có	thể	chúng	thăng	quan	tiến	chức	trong	nháy	mắt,
nhưng	cuối	cùng	cũng	sẽ	chịu	sự	trừng	trị	của	pháp	luật	và	sức	ép	của
dư	luận.	Tuy	có	thể	trốn	tránh	nhất	thời	nhưng	không	thể	tránh	được
quả	báo	mà	chúng	gây	ra.

Do	vậy	mà	lí	tưởng	theo	đuổi	sự	nghiệp	thành	công	không	có	gì	là
sai	trái,	nhưng	những	kẻ	mù	quáng	làm	liều	mãi	là	tội	đồ	ngông
cuồng	hại	mình	hại	cả	người	khác,	là	phạm	nhân	của	toàn	xã	hội.

Con	người	trong	xã	hội	hiện	đại	ngày	nay	chỉ	ham	hố	cái	lợi	trước
mắt.	Khi	bản	thân	tự	nhận	thức	được	áp	lực	mình	gặp	phải	mới	nảy
sinh	ý	niệm	khác	thường.	Do	vậy	mà	tỉ	lệ	lao	động	chuyển	ngành	nghề
ngày	càng	cao,	thậm	chí	có	người	hết	đổi	nghề	này	sang	nghề	khác,
chuyển	hết	chỗ	làm	này	sang	chỗ	làm	khác,	như	vậy	cái	tâm	của	họ
không	hề	được	yên	ổn	an	nhàn,	nghiêm	trọng	hơn	nữa	còn	khiến	cho
gia	đình	không	hạnh	phúc.



Đương	nhiên	nó	sẽ	là	quá	trình	trưởng	thành	và	là	bước	ngoặt
bắt	buộc	phải	trải	qua	để	đi	đến	thành	công	nếu	đây	là	sự	chuyển	đổi
mang	tính	giai	đoạn	tạm	thời,	là	sự	thay	đổi	có	kế	hoạch	hoặc	là	sự
thăng	chức	có	điều	chỉnh.	Có	điều,	nếu	ta	bất	mãn	với	môi	trường
làm	việc	hoặc	không	chuyên	tâm	đến	công	việc	trước	mắt	thì	dù	làm
bất	cứ	việc	gì	ở	bất	cứ	ngành	nghề	nào	cũng	không	có	được	thành
công.

III.	Người	có	nhiều	thời	gian	nhất	là	người	luôn	bận	rộn

Con	người	hiện	đại	hầu	như	không	có	ai	là	không	bận	rộn,	vì	đáp
ứng	nhu	cầu	cuộc	sống	mà	họ	không	dừng	lại	ở	một	công	việc,	có	khi
phải	kiêm	nhiệm	nhiều	việc,	ban	ngày	có	thể	bận	đến	nỗi	không	có
thời	gian	nghỉ	ngơi,	đến	khi	đêm	về	lại	ra	ngoài	tiếp	khách	xã	giao,	kết
quả	là	một	số	người	do	bận	rộn	công	việc	mà	không	chăm	lo	được	cho
gia	đình,	ngày	nào	cũng	đi	sớm	về	tối,	một	tuần	khó	khăn	lắm	cũng
chỉ	gặp	mặt	con	cái	được	một,	hai	lần,	thậm	chí	vợ	chồng	còn	không
có	thời	gian	trò	chuyện	với	nhau.	Trong	nhịp	sống	vội	vàng	và	gấp
gáp	như	vậy	làm	sao	để	chăm	sóc	được	cho	con	cái	và	gia	đình?	Đây
quả	là	một	vấn	đề	nan	giải!

Theo	kinh	nghiệm	của	tôi	và	những	điều	mắt	thấy	tai	nghe,	có	thể
chứng	minh	được	người	bận	rộn	có	nhiều	thời	gian	nhất.	Bởi	chỉ	cần
có	tâm,	thì	người	bận	rộn	sẽ	dùng	hết	quỹ	thời	gian	của	mình,	sắp	xếp
thời	gian	hợp	lí	chăm	sóc	gia	đình	và	sự	nghiệp	vẹn	cả	đôi	đường.

Tôi	không	có	vợ	con,	nhưng	tôi	có	một	gia	đình	thật	lớn,	đó	là
chùa	chiền	cùng	với	tín	đồ	tăng	ni	Phật	tử,	bản	thân	tôi	cũng	có	ba
trách	nhiệm	lớn	lao	của	một	người	cha,	người	thầy.	Tôi	phải	dốc	hết
tâm	sức	chăm	lo	chùa	chiền,	quan	tâm	đến	các	tín	đồ	Phật	tử.	Trong
mỗi	hành	trình	truyền	bá	Phật	giáo,	tôi	luôn	nghĩ	đến	từng	tín	đồ,	đệ
tử.	Có	khi	khuyến	khích	họ	bằng	phương	pháp	hướng	dẫn	thảo	luận
theo	nhóm,	có	khi	lại	dùng	phương	pháp	nói	chuyện	riêng.	Tục	ngữ
có	câu:	“Không	ai	hiểu	rõ	con	bằng	cha”,	tôi	là	thầy,	là	cha	của	họ,	tôi
nên	trở	thành	người	bạn	tâm	giao	tri	kỉ,	có	như	vậy	họ	mới	cam	tâm
tình	nguyện	làm	đệ	tử	của	mình.

Cũng	giống	như	vậy,	là	bậc	phụ	huynh	cần	hiểu	rõ	chí	hướng,	tính
cách,	sở	thích,	tư	chất,	tài	năng	của	con	cái.	Dù	không	biết	hướng	dẫn
đường	đi	nước	bước	cho	chúng	ra	sao,	nhưng	cũng	nên	giúp	chúng
chọn	ra	con	đường	nào	thích	hợp	nhất.	Khi	không	thể	đồng	hành



cùng	với	sự	trưởng	thành	của	con	cái,	không	thể	làm	bạn	tri	âm	tri	kỷ
của	các	con	thì	tốt	nhất	không	nên	lấy	đi	lòng	tin	với	chúng,	mà	cha
mẹ	nên	tạo	cho	chúng	cảm	giác	an	toàn.

IV.	Toàn	tâm	toàn	lực	chăm	lo	gia	đình	và	sự	nghiệp

Chỉ	cần	toàn	tâm	toàn	lực	chăm	nom	cho	gia	đình	và	sự	nghiệp	thì
sẽ	thắng	lợi	cả	đôi	bề.	Khi	hướng	dẫn	cách	tu	thiền,	tôi	thường	nhắc
nhở	mọi	người:	“Ta	sống	ngày	nào,	thì	Phật	cũng	bên	ta	ngày	đó”.	Nói
cách	khác,	cần	nỗ	lực	và	an	định	nhân	tâm	kịp	thời,	sinh	mệnh	này
tuy	ngắn	ngủi	nhưng	ta	phải	biết	tự	thức	tỉnh	bản	thân	bằng	những
hành	động	chân	thực,	có	như	vậy	sinh	mệnh	mới	có	giá	trị	riêng	của
nó.

Trong	cuộc	sống	ngày	nay,	việc	dùng	sinh	mệnh	để	thích	ứng,	để
cảm	nhận	và	sau	đó	không	còn	vướng	mắc	thành	công	hay	thất	bại
nữa	là	ý	nghĩa	chân	chính	của	việc	đối	diện	với	sự	thật,	tiếp	nhận	nó,
xử	lí	nó,	và	buông	lỏng	nó.

Nói	tóm	lại,	không	cần	tốn	nhiều	thời	gian,	chỉ	cần	mỗi	thành
viên	trong	gia	đình	dùng	sự	quan	tâm	chân	thành	để	lĩnh	hội	thế	giới
nội	tâm	của	các	thành	viên	còn	lại	thì	họ	sẽ	là	một	mái	ấm	gia	đình
hạnh	phúc.	Còn	trong	sự	nghiệp,	chỉ	cần	có	tâm	huyết,	dùng	hết	khả
năng	giải	quyết	vấn	đề	thì	sẽ	gặt	hái	được	nhiều	thành	quả	huy	hoàng.

Dù	không	có	nhiều	thành	công	về	đời	sống	vật	chất,	nhưng	cái
tâm	được	an	định,	ta	sẽ	trưởng	thành	hơn,	có	nhiều	kinh	nghiệm
hơn,	và	cống	hiến	cho	xã	hội	nhiều	hơn,	và	dĩ	nhiên	đây	cũng	chính	là
thành	quả	đáng	được	chấp	nhận	và	đánh	giá	cao.





Chương	8
Phật	hóa	gia	đình

Trước	kia,	Phật	giáo	được	cho	là	tiêu	cực,	bi	quan,	chạy	trốn
hiện	thực,	thậm	chí	nhiều	người	còn	cho	rằng:	phàm	là	người	học
theo	Phật	pháp	thì	nên	xuất	gia,	không	nên	lập	gia	đình,	và	những
người	tín	ngưỡng	Phật	giáo	nên	tách	khỏi	nhân	gian.

Thực	ra,	trong	thời	Phật	Thích	Ca	Mâu	Ni,	những	tín	đồ	như
tăng	ni,	người	phàm	tục,	nam	hay	nữ	có	rất	ít	người	xuất	gia	tu
hành,	đại	đa	số	đệ	tử	Phật	giáo	đều	tu	tại	gia.	Vì	vậy,	phương	pháp
và	quan	niệm	Phật	pháp	giúp	ích	rất	nhiều	đối	với	gia	đình.	Về	cơ
bản,	cái	nhìn	của	Phật	pháp	đối	với	gia	đình	bắt	đầu	từ	tịnh	hóa	hôn
nhân,	thiết	lập	Phật	hóa	gia	đình.

I.	Tịnh	hóa	gia	đình	có	nghĩa	là	nhân	gian	cũng	được
tịnh	hóa	theo

Mục	đích	của	tịnh	hóa	nhân	gian	là	làm	trong	sạch	xã	hội,	mục
đích	của	việc	làm	trong	sạch	xã	hội	là	làm	trong	sạch	thế	giới	này.	Các
tín	đồ	Phật	giáo	hi	vọng	có	thể	đem	cái	gọi	là	cõi	Niết	bàn	mà	nhà
Phật	hay	nhắc	tới	tọa	lạc	tại	chốn	nhân	gian.

II.	Tịnh	hóa	nhân	gian	cần	bắt	đầu	từ	tịnh	hóa	gia	đình,
tịnh	hóa	gia	đình	cần	bắt	đầu	từ	tịnh	hóa	hôn	nhân

Sự	hình	thành	của	gia	đình	bắt	đầu	từ	khi	nam	nữ	kết	hôn	với
nhau.	Vì	thế	từ	thời	cận	đại	cho	đến	nay,	Phật	giáo	thường	hay	đề	cập
đến	Phật	hóa	hôn	lễ.	Ngoài	việc	phát	động	Phật	hóa	hôn	lễ	tập	thể,
Pháp	Cổ	Sơn	còn	biên	soạn	một	cuốn	sách	mang	tên	Phật	hóa	hôn
nhân	và	Phật	hóa	gia	đình.

III.	Phật	hóa	gia	đình	bắt	buộc	phải	có	đầy	đủ	ba	điều
kiện	sau:

Thứ	nhất,	hiếu	thuận	kính	trọng	cha	mẹ	như	việc	cúng	bái	tổ	tiên
thần	Phật.	Tín	đồ	Phật	giáo	gọi	cha	mẹ	bằng	ba	chữ	thân	thương	–
“lão	Bồ-tát”.	Ý	là	họ	sẽ	phụng	dưỡng	cha	mẹ	già	như	cung	kính,	tôn



sùng	đức	Bồ-tát.	Đối	với	nam	nữ	đã	kết	hôn,	thì	mỗi	bên	đều	có	cha
mẹ	hai	bên,	bên	nam	có	cha	mẹ	ruột	và	cha	mẹ	vợ,	bên	nữ	thì	có	cha
mẹ	ruột	và	cha	mẹ	chồng,	tất	cả	đều	phải	được	phụng	dưỡng,	cung
kính	như	nhau.

Thứ	hai,	vợ	chồng	là	đôi	bạn	Bồ-tát	cùng	nhau	tu	hành	xây	dựng
cơ	nghiệp.	Người	Trung	Quốc	có	câu	vợ	chồng	nên	tôn	trọng	lẫn
nhau.	Đối	với	tín	đồ	Phật	giáo	mà	nói,	vợ	chồng	nên	coi	nhau	là	đôi
bạn	đồng	hành,	cùng	tu	dưỡng,	coi	nửa	kia	là	người	bạn	đời	cùng	vun
đắp	hạnh	phúc	cho	gia	đình,	tôn	trọng,	nhường	nhịn,	giúp	đỡ,	thông
cảm	và	quan	tâm	đến	nhau.

Thứ	ba,	cần	quan	tâm	bảo	vệ	chăm	sóc	con	cái	chu	toàn	như
những	chú	gà	mẹ	chăm	nom	đàn	gà	con.

Người	Trung	Quốc	có	câu	“chăm	con	để	tránh	tuổi	già”,	nhưng
người	theo	Phật	giáo	lại	không	hoàn	toàn	nghĩ	vậy.	Họ	cho	rằng	cần
phải	yêu	thương,	bảo	vệ	con	cái	không	phải	vì	tránh	tuổi	già,	mà	vì	đó
là	trách	nhiệm	của	họ.	Mỗi	người	đều	có	nghiệp	báo	và	quả	báo	riêng.
Làm	cha	mẹ	nên	giáo	dục	con	cái	luân	thường	đạo	lí	phải	hiếu	thảo
kính	trọng	cha	mẹ,	chứ	không	nên	quá	kỳ	vọng	vào	việc	sau	này
chúng	sẽ	phụng	dưỡng	mình	ra	sao.	Một	khi	kỳ	vọng	biến	thành	thất
vọng	thì	càng	phát	sinh	ra	nhiều	phiền	não	hơn.

IV.	Mỗi	thành	viên	trong	gia	đình	nên	làm	tròn	bổn	phận
và	trách	nhiệm	của	mình

Thứ	nhất,	đối	với	gia	đình	hai	bên	vợ,	chồng.	Con	người	hiện	đại
ngày	nay	nên	có	trách	nhiệm	chăm	lo,	quan	tâm	đến	ba	gia	đình:	gia
đình	của	hai	vợ	chồng	mới	cưới,	gia	đình	của	cha	mẹ	sinh	thành	ra	họ
(bao	gồm	cha	mẹ	và	gia	đình	của	các	anh	chị	em	ruột	trong	nhà),	và
gia	đình	bố	mẹ	chồng,	bố	mẹ	vợ.

Thứ	hai,	đối	với	việc	nuôi	dạy	con	cái.	Nếu	sau	khi	kết	hôn	mà	các
cặp	vợ	chồng	có	kế	hoạch	sinh	con	thì	nên	làm	tròn	hết	trách	nhiệm
và	bổn	phận	của	bậc	làm	cha	làm	mẹ.	Và	người	làm	mẹ	cần	chuẩn	bị
ba	điều	kiện	sau:

Muốn	đứa	con	sinh	ra	khỏe	mạnh	bình	thường	thì	trước	khi
mang	thai	cả	vợ	và	chồng	cần	giữ	cân	bằng	thể	chất,	ăn	uống	hợp	lí	để
có	sức	khỏe,	ngược	lại	sẽ	gây	hại	cho	thai	nhi.



Sau	khi	mang	thai,	vợ	chồng	vẫn	phải	giữ	gìn	sức	khỏe.	Có	người
cho	rằng	vợ	chồng	không	cần	trải	qua	quá	trình	giáo	dục	giai	đoạn
mang	thai,	nhưng	khi	người	chồng	bực	tức	chửi	mắng	vợ	thì	sẽ	làm
cho	tâm	trạng	bà	bầu	không	tốt,	sẽ	ảnh	hưởng	gián	tiếp	đến	hài	nhi
trong	bụng.	Do	vậy	mà	cả	hai	vợ	chồng	cần	phải	cùng	nhau	trải	qua
quá	trình	giáo	dục	trong	giai	đoạn	mang	thai	và	càng	phải	kiểm	soát
tâm	tính	không	để	cáu	gắt	từ	sau	khi	đứa	trẻ	được	sinh	ra	cho	đến	khi
trưởng	thành.	Nói	chung	cả	người	vợ	và	người	chồng	cần	có	trách
nhiệm	chăm	sóc	con	cái	cẩn	thận.

Ngoài	giáo	dục	giai	đoạn	mang	thai,	tín	đồ	Phật	giáo	còn	đặc	biệt
chú	trọng	đến	việc	quản	giáo	con	cái.	Ngoài	việc	có	tâm	tính	ổn	định,
sức	khỏe	dồi	dào	thì	bậc	cha	mẹ	càng	cần	chú	trọng	giáo	dục	con	cái
về	sự	trưởng	thành,	về	hành	vi,	lời	ăn	tiếng	nói,	cử	chỉ	hành	động.
Hơn	thế,	họ	còn	coi	những	thiên	thần	của	mình	là	những	“tiểu	Bồ-
tát”,	dang	rộng	vòng	tay	đón	chào	sự	ra	đời	của	chúng,	coi	chúng	là
người	đến	để	giúp	mình	tu	hành,	là	người	của	đạo	Bồ-tát	và	trưởng
thành	cùng	chúng.

V.	Nguyên	tắc	kinh	tế	nên	có	trong	Phật	hóa	gia	đình

Thứ	nhất,	làm	ăn	lương	thiện	không	vi	phạm	năm	điều	trong	giới
luật.	Dùng	phương	pháp	minh	bạch,	cố	gắng	nỗ	lực,	kỹ	năng,	trí	tuệ,
tiền	bạc,	mưu	trí	để	mưu	sinh	kiếm	sống,	đáp	ứng	nhu	cầu	sinh	hoạt
của	bản	thân.	Nhưng	tuyệt	đối	không	nên	làm	những	việc	đi	ngược	lại
với	năm	điều	giới	luật	trong	Phật	giáo,	đó	là	không	sát	sinh,	không
trộm	cướp,	không	tà	dâm,	không	nói	dối	xằng	bậy	và	không	mua	bán
rượu.

Thứ	hai,	làm	bao	nhiêu	tiêu	bấy	nhiêu,	không	được	keo	kiệt	bủn
xỉn	chỉ	biết	kiếm	tiền	mà	không	tiêu	tiền.	Dùng	tiền	phải	có	mục	đích
rõ	ràng,	tức	cần	có	kế	hoạch	chi	tiêu	rõ	dựa	trên	năm	tiêu	chí	như	phí
sinh	hoạt	gia	đình,	lợi	nhuận	kinh	doanh,	các	khoản	chi	tiêu,	tiết	kiệm
dành	dụm,	bố	thí	hành	thiện.

Thứ	ba,	phụng	dưỡng	cha	mẹ,	bố	thí	hành	thiện.	Ngoài	gia	đình,
tiết	kiệm	và	nhu	cầu	cần	thiết	trong	kinh	doanh,	tài	sản	còn	lại	nên
dùng	để	phụng	dưỡng	cha	mẹ,	giúp	đỡ	bạn	bè,	người	thân,	bố	thí	cho
kẻ	nghèo	khó,	kính	lễ	lên	tòa	tam	bảo,	tham	gia	công	tác	giáo	dục	văn
hóa	tôn	giáo	và	làm	nhiều	việc	công	ích	khác.



Tóm	lại,	gia	đình	hiện	đại	ngày	nay	nên	có	thêm	đời	sống	tôn
giáo,	đời	sống	của	gia	đình	Phật	hóa	nên	bắt	đầu	từ	việc	Phật	hóa	hôn
nhân.	Tiếp	đó	là	vận	dụng	quan	niệm	Phật	giáo	hóa	cùng	phương
thức	sống	để	giáo	dục	con	cháu,	ngày	ngày	dành	thời	gian	đọc	kinh
niệm	Phật	để	có	được	phúc	báo.





Chương	9
Phật	pháp	trong	đời	sống

Phật	pháp	là	các	phương	pháp	tu	hành	để	thành	Phật.	Trong
suốt	49	năm	thuyết	pháp	độ	sinh	của	Phật	Thích	Ca	Mâu	Ni,	ngài
chưa	bao	giờ	coi	đây	là	một	môn	học	tri	thức	để	yêu	cầu	mọi	người
phải	nắm	chắc,	mà	chỉ	dạy	cho	chúng	ta	cách	làm	thế	nào	để	tránh
được	khổ	đau,	dành	được	niềm	vui	trong	cuộc	sống.	Vì	thế,	bản	thân
Phật	pháp	đã	kèm	theo	những	giá	trị	thực	tiễn.

I.	Tư	tưởng	cơ	bản	của	Phật	pháp	–	nếm	trải	khổ	đau	và
tránh	xa	chúng

Tư	tưởng	cơ	bản	của	Phật	pháp	là	nếm	trải	khổ	đau	và	tránh	xa
chúng.	Nếm	trải	khổ	đau	là	hiện	thực	của	cuộc	sống	còn	tìm	cách	để
tránh	xa	chúng	lại	là	mục	tiêu	của	cuộc	sống.

Có	một	lần	trong	lúc	diễn	giảng	tôi	có	hỏi	mọi	người	rằng:	Có	cặp
vợ	chồng	nào	kết	hôn	đã	10	năm	mà	chưa	từng	xảy	ra	cãi	vã	không?
Kết	quả	có	một	vị	là	ủy	viên	trong	ngành	lập	pháp	giơ	tay,	hai	vợ
chồng	vị	này	đều	là	đệ	tử	tam	bảo,	họ	đối	với	nhau	như	hai	người	bạn
đồng	tu	vì	thế	vợ	chồng	chưa	từng	xảy	ra	cãi	vã.

Muốn	để	quan	hệ	vợ	chồng	hòa	thuận,	không	xảy	ra	mâu	thuẫn
tưởng	chừng	như	rất	khó	nhưng	thực	chất	lại	đơn	giản.	Chúng	ta	hãy
thử	nghĩ,	khi	đối	phương	muốn	gây	sự	mà	bạn	lại	không	chịu
nhường,	cũng	muốn	trả	đũa	đối	phương	thì	đó	chẳng	phải	là	đổ	thêm
dầu	vào	lửa	hay	sao?	Đau	khổ	lại	chồng	chất	đau	khổ,	một	mình	mình
chịu	khổ	còn	bắt	người	khác	cũng	chịu	cùng,	hà	tất	phải	như	vậy?

Lý	lẽ	này	nghe	qua	thì	thấy	dễ	hiểu	nhưng	để	làm	được	lại	không
phải	điều	đơn	giản,	cho	dù	có	là	Phật	tử	nhiều	năm	tu	tập	nhưng	khi
gặp	trường	hợp	thực	tế	như	thế	cũng	có	khi	không	vượt	qua	được	thử
thách.	Thí	dụ	sẽ	có	người	nói	rằng:	Hắn	hại	tôi	đến	nông	nỗi	này,	tôi
cũng	phải	làm	cho	hắn	nếm	trải	cảm	giác	đau	khổ	như	thế	nào,	nếu
không	thì	sẽ	không	có	gì	gọi	là	luật	nhân	quả	cả.

Lẽ	nào	luật	nhân	quả	được	lý	giải	như	vậy?	Nhân	quả	là	chuỗi



mắt	xích	quy	định,	phụ	thuộc	lẫn	nhau	xuyên	suốt	ba	đời	quá	khứ,
hiện	tại,	tương	lai,	nỗi	đau	khổ	mà	bạn	đang	và	đã	phải	chịu	chính	là
quả	báo,	gánh	chịu	sự	đau	khổ	chính	là	chịu	quả	báo.	Nếu	bạn	không
chịu	tỉnh	ngộ,	ngược	lại	còn	ngày	càng	táo	tợn	hơn,	ăn	miếng	trả
miếng,	hai	bên	đấu	đi	đấu	lại,	thù	thù	oán	oán	thì	cuộc	chiến	sẽ	không
bao	giờ	kết	thúc.	Những	người	thật	sự	hiểu	được	quy	luật	nhân	quả	là
người	nhận	thức	được	sự	đau	khổ,	chịu	được	khổ	và	sẽ	lại	không	gây
ra	những	điều	đau	khổ	như	vậy	nữa.	Vì	thế,	vợ	chồng	mà	luôn	làm
khó	dễ	và	tìm	cách	để	trả	thù	nhau	không	những	không	phải	là	những
con	người	từ	bi	mà	còn	rất	ngu	dốt.

II.	Cách	để	tránh	xa	khổ	đau

1.	Chính	tri	kiến	–	thấy	và	biết	đúng

Phật	pháp	đã	chỉ	ra	bản	chất	của	sự	đau	khổ,	mục	đích	là	để
chúng	ta	tránh	xa	sự	đau	khổ	đó.	Nhưng	làm	thế	nào	để	tránh	xa	sự
đau	khổ?

Tứ	thánh	đế	trong	Phật	pháp	gồm	Khổ	đế,	Tập	đế,	Diệt	đế	và	Đạo
đế.	Trong	đó,	Khổ	đế	nói	rõ	về	bản	chất	cuộc	đời;	Tập	đế	nói	về
nguyên	nhân	của	các	nỗi	khổ;	Diệt	đế	nói	về	trạng	thái	sau	khi	đã	diệt
hết	đau	khổ;	Đạo	đế	tức	con	đường	chân	lí	là	con	đường	chuyển	đổi
phàm	phu	thành	thánh	hiền.	Nội	dung	của	đạo	đế	phân	thành	tám
mục,	được	gọi	là	Bát	chính	đạo	-	tức	tám	con	đường	chân	chính	gồm:

Chính	kiến	–	thấy	và	biết	đúng	như	sự	thật,	chính	tư	duy	–	tư	duy
đúng	sự	thật,

Chính	ngữ	–	nói	năng	đúng	sự	thật,

Chính	nghiệp	–	tạo	nghiệp	chân	chính,

Chính	mệnh	–	nuôi	sống	thân	mệnh	bằng	nghề	chân	chính,

Chính	tư	duy	–	suy	nghĩ	đúng	đắn,

Chính	niệm	–	ý	niệm	chân	chính,

Chính	định	–	sự	tập	trung	đúng	đắn,



Chính	tinh	tiến	–	sự	nỗ	lực	siêng	năng	đúng	đắn,	chỉ	cần	tu	thành
tám	chính	đạo	này	sẽ	thoát	khỏi	ranh	giới	của	sự	đau	khổ.

Chính	kiến	vô	cùng	quan	trọng,	chính	kiến	là	tin	vào	quy	luật
nhân	quả	ba	đời.	Sau	khi	có	được	chính	kiến	sẽ	tin	rằng	nỗi	đau	khổ
mà	bản	thân	mình	phải	gánh	chịu	bắt	nguồn	từ	nghiệp	trong	quá	khứ.
Có	người	hay	nói:	Cuộc	đời	này	tôi	chưa	từng	làm	hại	ai,	vậy	tại	sao
tôi	phải	chịu	những	tổn	thương?	Phải	biết	rằng	quả	của	ngày	hôm	nay
chính	là	nhân	gieo	nên	từ	kiếp	trước.

Từ	vô	lượng	kiếp	trong	quá	khứ	đến	nay,	chúng	ta	lưu	lạc	sinh	tử,
hết	kiếp	này	đến	kiếp	khác,	không	biết	đã	kết	được	bao	nhiêu	thiện
duyên	và	ác	duyên	với	chúng	sinh;	kết	được	thiện	duyên	sẽ	nhận
được	quả	thiện,	kết	ác	duyên	sẽ	bị	ác	báo,	vì	thế	quả	báo	không	thể
chỉ	thấy	ở	kiếp	này.	Có	nhiều	người	vì	chưa	nhận	được	sự	báo	ứng
nên	cho	rằng	không	có	luật	nhân	quả,	trên	thực	tế,	những	tội	ác	gây
ra	trong	kiếp	này	nếu	không	bị	báo	ứng	ở	kiếp	này	thì	kiếp	sau	cũng
không	tránh	khỏi.

2.	Không	gây	ra	tội	ác	sẽ	không	bị	báo	ứng

Làm	thế	nào	để	tránh	được	khổ	đau,	dành	được	niềm	vui	trong
cuộc	sống?	Đầu	tiên	hãy	dừng	gieo	nhân	ác,	nghĩa	là	không	được	gây
ra	một	điều	ác	nào	nữa,	sau	đó	phải	thẳng	thắn	đón	nhận	báo	ứng,
đồng	thời	cũng	phải	cứu	khổ	cứu	nạn	cho	tất	cả	chúng	sinh.	Cho	dù
người	khác	có	làm	mình	đau	khổ	cũng	không	được	gây	gổ	ngược	lại
mà	còn	phải	nghĩ	cho	họ,	cầu	phúc	hộ	cho	họ,	đây	chính	là	tinh	thần
của	Bồ-tát.	Nếu	hành	được	Bồ-tát	đạo	thì	cho	dù	bản	thân	phải	chịu
đau	khổ,	ấm	ức	cũng	sẽ	không	cảm	thấy	thiệt	thòi.

Tôi	có	một	đệ	tử	tại	gia,	sinh	ra	chưa	đến	ba	ngày	đã	bị	người	cha
đem	bán.	Khi	ông	ấy	50	tuổi	cũng	là	lúc	phải	chuẩn	bị	ma	chay	cho
cha	mẹ	nuôi	trước	lúc	lâm	chung.	Lúc	này	cha	mẹ	đẻ	của	ông	ấy	cũng
đang	ở	tuổi	gần	đất	xa	trời,	gánh	nặng	chăm	sóc	bốn	người	họ	lại	đè
lên	vai	ông	ấy.	Mọi	người	đều	cảm	thấy	bất	công	cho	ông	ấy	nhưng
ông	ấy	lại	nói	với	tôi	như	thế	này:	Thưa	sư	phụ,	tôi	thật	sự	là	một
người	rất	may	mắn,	người	ta	chỉ	có	một	mẹ	một	cha,	riêng	tôi	thì	lại
có	những	hai	mẹ	hai	cha.

Ông	ta	nghĩ	được	như	vậy	nên	trong	lòng	ông	ta	cảm	thấy	rất
thanh	thản,	vui	sướng.	Ngược	lại	nếu	ông	ấy	oán	trách	rằng:	cha	mẹ



đẻ	của	tôi	thật	chẳng	phải	con	người,	sinh	tôi	ra	chưa	đến	ba	ngày	đã
đem	bán,	bây	giờ	già	ốm	lại	còn	bắt	tôi	chăm	sóc	họ,	quả	thật	là
không	còn	gì	là	đạo	lý.	Nếu	ông	ấy	nghĩ	như	vậy	thì	sẽ	luôn	cảm	thấy
rất	khổ	sở.

Trong	cuộc	sống	hiện	nay	mọi	thứ	đều	yêu	cầu	phải	công	bằng,
nhưng	liệu	có	cách	nào	để	làm	được?	Thí	dụ	vì	sao	chỉ	có	người	vợ
phải	mang	nặng	đẻ	đau	mà	người	chồng	lại	không?

Vì	thế,	trên	một	phương	diện	nào	đó	hoàn	toàn	không	thể	đòi	hỏi
sự	công	bằng.	Ý	nghĩa	thực	chất	của	công	bằng	là	mỗi	người	đứng
trên	lập	trường	và	góc	độ	của	mình	để	làm	tốt	vai	diễn	của	mình,	nỗ
lực	hết	trách	nhiệm,	đó	chính	là	sự	công	bằng.

Đặc	biệt	là	sau	khi	được	trang	bị	đầy	đủ	chính	trị,	chính	kiến	của
Phật	pháp,	thấm	nhuần	tinh	thần	của	nhân	quả	người	ta	sẽ	nhận	thức
được	rằng	mỗi	người	đều	có	phúc	báo	khác	nhau,	nhân	duyên	và	trí
tuệ	của	riêng	mình	và	hoàn	cảnh	của	mỗi	người	không	giống	nhau.
Nếu	hiểu	được	đạo	lý	này	thì	cho	dù	có	công	bằng	hay	không	đều	có
thể	thoải	mái,	không	bị	phiền	muộn,	kẻ	thù	tự	nhiên	sẽ	bớt	đi.

IV.	Tác	dụng	của	Phật	pháp

Tác	dụng	của	Phật	pháp	có	thể	phân	ra	thành	ba	tầng	thứ:

1/	Đối	nhân	xử	thế,

2/	Xua	tan	phiền	não,

3/	Viên	mãn	thành	Phật.

Từ	ba	tầng	thứ	này	có	thể	thấy	chúng	ta	không	nên	tham	vọng
viển	vông,	không	nên	mong	một	bước	lên	trời	mà	hãy	từ	tốn,	khởi
điểm	bắt	đầu	từ	cuộc	sống	hằng	ngày;	vả	lại	cho	dù	ở	vào	tầng	thứ
nào	cũng	đều	phải	dựa	vào	sự	nỗ	lực	của	bản	thân	chứ	không	phải
luôn	chờ	đợi	gia	trì	của	Phật,	Bồ-tát.

Tuy	nhiên,	sự	gia	trì	của	ngoại	lực	không	phải	là	không	có.	Người
ta	thường	nói:	Tự	cứu	mình	trước	người	khác	mới	cứu	mình;	được
người	khác	giúp	đỡ	rồi	mới	được	trời	giúp.	Nếu	bản	thân	không	chịu
bỏ	ra	một	chút	công	sức	nào,	một	khi	bị	cắt	viện	trợ	từ	bên	ngoài	sẽ



rơi	vào	vực	thẳm	của	sự	đau	khổ.	Thí	dụ	nói	hôm	nay	không	có	cơm
ăn,	người	khác	có	thể	sẽ	cho	bạn	một	gói	mì,	nhưng	còn	bữa	tiếp	theo
thì	sao?	Cứ	coi	như	bữa	tiếp	theo	họ	lại	cho	bạn	thêm	một	gói	mì,	vậy
còn	ngày	mai	thì	sao?	Cho	dù	có	người	ngày	nào	cũng	cho	bạn	một
gói	mì	nhưng	lỡ	có	một	ngày	người	này	đi	xa	hoặc	ngay	bản	thân	anh
ta	không	tự	nuôi	nổi	bản	thân	ngày	ba	bữa,	thế	thì	bạn	không	còn	chỗ
nào	để	dựa	dẫm.	Có	thể	có	nhiều	người	tin	vào	thần	quyền,	kì	vọng	vị
thần	này	sẽ,	ban	cho	mình	tất	cả,	tiếc	rằng	đó	chỉ	là	tín	ngưỡng	chứ
không	phả	là	sự	thực.

Nhưng	cần	phải	lưu	ý	rằng,	mặc	dù	Phật	pháp	nói	với	chúng	ta
rằng	tự	lực	cánh	sinh	rất	quan	trọng,	nhưng	phủ	nhận	tha	lực,	việc
hoàn	toàn	chỉ	dựa	vào	bản	thân	mình	là	không	đúng,	như	vậy	sẽ	lại
trở	thành	ngoan	cố,	bảo	thủ;	chúng	ta	vẫn	cần	có	người	chỉ	dẫn	chúng
ta	làm	thế	nào	để	vận	dụng	Phật	pháp	và	luôn	tin	vào	sự	phù	hộ	của
Phật,	Bồ-tát	và	Hộ	pháp	Long	Thiên.

V.	Cư	sĩ	tại	gia	nên	tu	hành	như	thế	nào?

Từng	có	một	vị	tín	chủ	nói	với	tôi	như	thế	này:	Thưa	sư	phụ,	con
rất	ghen	tỵ	với	các	anh	em	không	có	gánh	nặng	gia	đình,	họ	có	thể
chuyên	tâm	cho	việc	tu	hành,	và	lại	đều	có	sắc	thái	của	đạo	hành.

Ý	của	anh	ta	là	mỗi	gia	đình	có	những	nỗi	khổ	tâm	không	giống
nhau.	Chỉ	không	biết	nỗi	khổ	nhà	anh	là	rốt	cuộc	là	do	tình	cảm	yếu
đuối	hay	là	nỗi	niềm	sâu	kín	riêng	tư	của	mỗi	người,	mỗi	hoàn	cảnh.
Tóm	lại	mỗi	cây	mỗi	hoa	mỗi	nhà	mỗi	cảnh.	Vậy	thì	làm	thế	nào	để
biến	những	nỗi	khổ	tâm	này	trở	nên	dễ	dàng	hơn?	Quả	thực	trong
kinh	Phật	bộ	Lục	Phương	Lễ	Kinh	dành	riêng	hướng	dẫn	cho	cư	sĩ	tại
gia,	làm	thế	nào	để	bản	thân	mình	có	chừng	mực,	làm	thế	nào	để	tu
hành.

1.	Tại	gia	nên	biết	Lục	Phương	Lễ	Kinh

Tên	gọi	đầy	đủ	của	Lục	Phương	Lễ	Kinh	là	Thi	Già	La	Việt	Lục
Phương	Lễ	Kinh,	đây	là	bộ	kinh	hướng	dẫn	cho	những	cư	sĩ	tại	gia
làm	thế	nào	để	chăm	lo	việc	nhà	và	tu	hành	ngay	trong	môi	trường
sống	gia	đình.	Vậy	“Lục	Phương”	là	gì?	Trong	kinh	có	chỉ	ra:	cha	mẹ
được	coi	là	phương	đông,	bậc	thầy	được	coi	là	phương	nam,	vợ
chồng	coi	là	phương	tây,	họ	hàng	gần	xa	được	coi	là	phương	bắc,	nô
bộc,	tôi	tớ	coi	là	phía	dưới,	sa	môn,	Bà	La	Môn,	và	những	vị	tu	hành



đức	cao	vọng	trọng	là	phía	trên.	Trên	thực	tế	sáu	hướng	này	đã	bao
gồm	mạng	giao	tế	giữa	các	phương	diện	trong	cuộc	sống.	Kinh	phân
chia	một	cách	rõ	ràng	vai	trò	của	mỗi	người,	thí	dụ	cha	mẹ	phải	có
trách	nhiệm	với	con	cái	như	thế	nào,	còn	con	cái	nên	đối	với	cha	mẹ
như	thế	nào;	ngoài	ra	trong	mối	quan	hệ	thầy	trò,	nhân	viên	và	lãnh
đạo	phải	có	trách	nhiệm	như	thế	nào…

Nói	về	đạo	lý	trong	cuộc	sống	vợ	chồng,	kinh	chỉ	rõ,	có	năm	điểm
mà	người	chồng	cần	chú	ý	trong	đối	đãi	với	vợ:	1/	Đối	đãi	nhau	đúng
lễ,	2/	Uy	nghiêm	không	đùa	bỡn,	3/Áo	quần	ăn	uống	tạm	đủ,	4/	Cung
kính	tôn	trọng	đúng	lúc,	đúng	nơi,	5/	Biết	cách	giao	việc	cho	vợ.

Mà	vợ	đối	với	chồng	cũng	cần	chú	ý	năm	điểm	sau	đây:	1/	Khi
đứng	phải	đứng	dậy	trước,	2/	Khi	ngồi	phải	ngồi	sau,	3/	Nói	lời	hòa
nhã,	4/Tôn	trọng	và	thuận	theo	chồng,	5/	Luôn	lắng	nghe	chồng.

Mặc	dù	do	thời	gian	và	không	gian	có	sự	khác	biệt,	nên	những
điều	này	chưa	hẳn	đã	thích	hợp	trong	cuộc	sống	hiện	nay,	nhưng
chúng	đã	truyền	đạt	được	nguyên	tắc	kính	trọng,	tin	tưởng	lẫn	nhau,
dù	trong	xã	hội	nào	thì	những	điều	này	vẫn	được	đề	cao.

2.	Trong	cuộc	sống	hằng	ngày	phải	có	thời	gian	làm	việc	và	nghỉ
ngơi	hợp	lý

Là	một	cư	sĩ	tại	gia	nên	phải	có	một	thời	gian	làm	việc	và	nghỉ
ngơi	một	cách	hợp	lý,	không	nên	ăn	uống	thiếu	chừng	mực,	ăn	chơi
trác	táng	hoặc	rượu	chè	bê	tha.

3.	Bổ	sung	thêm	nhiều	kiến	thức	bổ	ích

Nếu	một	người	chỉ	kết	giao	với	những	người	bạn	rượu	thì	sẽ	rất
khó	để	có	một	thái	độ	sống	khỏe	mạnh,	bình	thường.	Nho	giáo	chủ
trương:	kết	bạn	với	người	chính	trực,	kết	bạn	với	người	độ	lượng	và
kết	bạn	với	người	giàu	kiến	thức.	Kết	bạn	nên	tìm	những	người	thẳng
thắn,	không	vụ	lợi;	nhưng	người	“thẳng	thắn”	không	nhất	định	phải
là	người	“thẳng	thắn	có	sao	nói	đấy”,	những	người	thẳng	thắn	không
nhất	định	phải	nói	thẳng,	nhiều	khi	nói	thẳng	quá	sẽ	gây	ra	thị	phi.
Người	có	độ	lượng	là	người	có	thể	thông	cảm	tha	thứ,	khoan	dung
cho	bạn.	Người	giàu	kiến	thức	là	những	người	nhiều	kinh	nghiệm
sống.



Trong	Phật	giáo	có	một	danh	từ	chỉ	cho	bạn	tốt	là	“thiện	tri	thức”.
Phật	Thích	Ca	Mâu	Ni	khích	lệ	chúng	ta	nên	tiếp	cận	nhiều	với	thiện
tri	thức	và	tránh	xa	ác	tri	thức,	đồng	nghĩa	với	câu	“cận	quân	tử	nhi
viễn	tiểu	nhân	–	gần	gũi	với	bậc	quân	tử,	tránh	xa	kẻ	tiểu	nhân”	mà
Nho	giáo	nói.	Nhưng	thiện	tri	thức	là	gì?	Những	người	mang	lại	lợi
ích	vật	chất	lẫn	tinh	thần	đúng	phép	đều	là	thiện	tri	thức.	Còn	về	bản
thân	chúng	ta,	cho	dù	vẫn	chưa	phải	là	thiện	tri	thức	nhưng	cũng	cần
phải	học	cách	để	trở	thành	lương	tri	thức	của	người	khác.

4.	Nỗ	lực	hết	trách	nhiệm,	không	màng	đến	lợi	ích

Nhiều	người	thường	than	phiền	nói	rằng	vợ	mình	không	ngoan
hiền	hoặc	chồng	mình	không	trung	thực,	mẹ	chồng	không	biết	thông
cảm,	con	dâu	không	khéo	léo,	con	cái	không	hiếu	thuận…	rốt	cuộc	ai
là	người	không	tốt?	Tôi	nghĩ	rằng	tất	cả	những	người	hay	than	phiền
kia	là	những	người	không	tốt.	Thực	ra	chỉ	cần	coi	những	người	trong
gia	đình	mình	là	Bồ-tát,	nỗ	lực	hết	trách	nhiệm	của	bản	thân	mình	thì
ít	nhất	bản	thân	bạn	cũng	không	thấy	hổ	thẹn,	làm	được	như	vậy	thì
lẽ	gì	phải	oán	giận	người	khác.

Sở	dĩ	có	những	gia	đình	vì	chuyện	phân	chia	việc	nhà	chưa	thỏa
đáng	hoặc	thậm	chí	nguyên	nhân	làm	gia	đình	xáo	trộn	mà	sinh	ra
mâu	thuẫn	là	do	nội	tâm	họ	có	vấn	đề;	nếu	không	phải	coi	người	nhà
như	kẻ	thù	thì	cũng	coi	người	nhà	như	món	tài	sản	để	chi	phối.

Từng	có	một	cặp	nam	nữ	tìm	gặp	tôi,	vừa	gặp	họ	liền	nói:	Thưa
sư	phụ,	chúng	con	chuẩn	bị	làm	đám	cưới.

Tôi	nói:	Chúc	mừng!	Chúc	mừng!

Họ	nói:	Sau	này	chúng	con	mà	cãi	vã	thì	nhờ	sư	phụ	đến	phân
giải	giúp.

Tôi	nói:	Mong	hai	con	đừng	có	tự	mình	tìm	đến	rắc	rối	như	vậy,
hai	con	vẫn	còn	chưa	kết	hôn	đã	chuẩn	bị	cãi	vã.

Sau	khi	nghe	tôi	nói	xong,	người	con	trai	nói	với	bạn	gái	của
mình:	Em	nghe	thấy	chưa?	Về	sau	nhớ	phải	nghe	lời	anh	đấy,	không
được	cãi	vã	với	anh	đâu	nhé.

Người	con	gái	lại	nói	rằng:	Không	đúng,	phải	là	anh	nghe	lời	em



chứ,	không	được	tranh	cãi	với	em,	có	như	vậy	chúng	ta	mới	không
làm	phiền	đến	sư	phụ.”

Thực	tế,	đôi	nam	nữ	này	chưa	kết	hôn	nhưng	đã	bắt	đầu	cãi	vã.

Con	người	là	thế,	sẽ	rất	khó	để	vợ	chồng	không	xảy	ra	cãi	vã.	Lục
Phương	Lễ	Kinh	nói	trên	đã	nói	rất	rõ	cho	chúng	ta	biết	nên	làm	thế
nào	để	nỗ	lực	hết	nghĩa	vụ	của	mình,	đối	với	người	thân	nên	có	trách
nhiệm	như	thế	nào,	đối	với	cha	mẹ	nên	có	nghĩa	vụ	như	thế	nào?	Đối
với	con	cái	nên	như	thế	nào?	Nếu	mọi	người	đều	biết	làm	thế	nào	để
diễn	tốt	vai	diễn	của	mình,	có	trách	nhiệm	như	thế	nào	thì	đôi	bên	sẽ
không	phải	oán	trách	lẫn	nhau.

5.	Từ	bi	không	có	kẻ	địch,	trí	tuệ	không	sinh	ra	phiền	não

Có	hai	vị	cư	sĩ	Hộ	pháp	của	Pháp	Cổ	Sơn	vì	công	ty	làm	ăn	không
khả	quan	mà	bị	cho	thôi	việc,	tôi	hỏi	một	người	trong	họ	rằng:	“Công
việc	của	con	thế	nào?”

Anh	ta	rất	từ	tốn	trả	lời	rằng:	“Thưa	sư	phụ,	sư	phụ	không	phải	lo
lắng	đâu.”

Thực	ra	tôi	chỉ	quan	tâm	tới	anh	ta	chứ	không	phải	lo	lắng,	nhưng
anh	ta	lại	bình	tĩnh	hòa	nhã	được	như	vậy,	nếu	là	người	khác	chắc	sẽ
phàn	nàn	cả	một	hồi.

Tình	cảnh	của	cư	sĩ	thứ	hai	thì	còn	đáng	buồn	hơn.	Liên	tục	trong
mấy	tháng	trước	khi	bị	cho	thôi	việc,	lãnh	đạo	cơ	quan	yêu	cầu	anh	ta
làm	thêm	giờ	vì	anh	ta	là	người	phụ	trách	một	bộ	phận,	nhưng	làm
thêm	giờ	không	được	thêm	tiền.	Mọi	người	đều	nghĩ	rằng	sau	đợt
này	anh	ta	sẽ	được	thăng	chức	nhưng	không	ngờ	sau	khi	công	việc	kết
thúc	anh	ta	lại	bị	cho	thôi	việc.	Hầu	hết	mọi	người	khi	gặp	phải
chuyện	như	thế	này	đều	sẽ	bất	bình,	giận	dữ,	nhưng	anh	ta	lại	không
hề	tức	giận,	vì	anh	ta	nghĩ	rằng	bản	thân	mình	đã	học	được	nhiều	thứ
và	trưởng	thành	hơn.	Nhưng	nhiều	người	lại	bất	bình	thay	cho	anh
ta,	họ	cho	rằng	ông	lãnh	đạo	của	anh	ta	thật	chẳng	ra	gì.

Sau	vài	tháng	xảy	ra	sự	việc	đó,	tôi	có	hỏi	anh	ta:	“Con	đã	có	dự
định	công	việc	gì	chưa?”

Anh	ta	đáp:	“Thưa	sư	phụ,	con	đã	tìm	được	công	việc	mới”.



Tôi	nói:	“Đó	là	vì	con	rất	bình	tĩnh	nên	mới	có	thể	tìm	lại	được
công	việc	mới	nhanh	như	vậy”.

Thực	tế	cho	thấy,	gặp	phải	tình	huống	như	vậy	có	tức	giận	cũng
không	giải	quyết	được	gì,	vậy	thì	cớ	sao	phải	tức	giận?	Chi	bằng	hãy
chấp	nhận	sự	thật,	dũng	cảm	đối	mặt	và	sửa	chữa,	đây	là	một	ví	dụ
rất	hay	trong	việc	áp	dụng	Phật	giáo	trong	cuộc	sống	đời	thường





Chương	10
Đời	là	gì?

Nhiều	người	hỏi	tôi	rằng:	Bản	chất	của	nhân	sinh	là	gì?	Ý	nghĩa
của	nhân	sinh	là	gì?	Giá	trị	nhân	sinh	nằm	ở	đâu?	Mục	tiêu	nhân
sinh	là	gì?

Ý	nghĩa	của	nhân	sinh	nằm	ở	chỗ	có	trách	nhiệm	và	chịu	trách
nhiệm.	Trong	cuộc	đời	của	mỗi	con	người	từ	khi	sinh	ra	cho	đến	khi
chết	đi	phải	đóng	rất	nhiều	vai	diễn:	làm	con	cái,	làm	cha	mẹ;	làm
học	sinh,	làm	thầy	giáo;	làm	đồng	nghiệp,	làm	lãnh	đạo,	làm	cấp
dưới,	làm	bạn	bè.

Nếu	không	nỗ	lực	hết	trách	nhiệm	thì	vai	diễn	sẽ	được	gọi	là
“nửa	ông	nửa	thằng”,	thông	thường	chúng	ta	hình	dung	ra	một	hình
dáng	rất	kỳ	quái	thì	được	gọi	là	nửa	ông	nửa	thằng.	Nếu	nhìn	từ	góc
độ	tiêu	chuẩn	luân	lý	để	đánh	giá	bản	thân	mình,	chúng	ta	thường
phát	hiện	bản	thân	mình	cũng	thuộc	vào	dạng	“nửa	ông	nửa	thằng”,
vì	chỉ	cần	có	một	vai	diễn	nào	đó	không	đủ	tận	tâm	sẽ	trở	thành
“nửa	ông	nửa	thằng”	ngay.

I.	Giá	trị	của	cuộc	sống	nằm	ở	sự	cống	hiến

Giá	trị	của	của	cuộc	sống	là	gì?	Nhiều	người	cho	rằng	một	người
có	danh	tiếng,	địa	vị,	quyền	lực,	có	tiền	thì	thể	hiện	rằng	giá	trị	của
anh	ta	lớn.	Song	những	điều	này	rốt	cuộc	được	coi	là	giá	trị	hay
không?	Có	thể	coi	là	như	vậy	nhưng	cũng	có	thể	không.	Còn	phải	xem
sự	cống	hiến	của	anh	ta	với	xã	hội	nhân	loại	như	thế	nào,	nếu	không
có	cống	hiến,	chỉ	có	địa	vị,	chỉ	có	tiền,	hoặc	chỉ	có	danh	tiếng	thì	giá	trị
của	anh	ta	sẽ	có	hạn.

Sự	cống	hiến	cũng	phải	bắt	đầu	từ	trách	nhiệm	và	từ	các	phương
diện	khác	nhau	cũng	phải	nỗ	lực	hết	trách	nhiệm,	tạo	ra	được	sự	cống
hiến.

Trên	thế	giới	này,	những	mối	liên	hệ	trực	tiếp	với	chúng	ta	không
nhiều,	nếu	bảo	bạn	nhớ	lại	trong	ký	ức	những	cái	tên	có	quan	hệ	với
bạn	xem	bạn	nhớ	được	bao	nhiêu	người?	Tôi	tin	rằng	không	nhiều,



có	lẽ	sẽ	có	rất	ít	người	có	thể	viết	ra	được	1.000	cái	tên	có	liên	quan
đến	họ.	Ai	cũng	quanh	đi	quẩn	lại	có	mấy	người	thân	là	hết,	nhưng
nếu	bảo	họ	viết	tên	những	người	có	quan	hệ	gián	tiếp	với	họ	thì	con
số	đó	sẽ	rất	nhiều.

Nói	đến	trách	nhiệm	có	thể	chỉ	cần	nói	đến	một	sự	việc	hay	đối
tượng	nhất	định	nào	đó,	nhưng	nếu	nói	đến	cống	hiến	thì	lại	không
phải	như	vậy,	bất	luận	bạn	có	đóng	đạt	vai	diễn	hay	không	thì	trong
bất	kỳ	hoàn	cảnh	nào	và	đối	với	bất	kỳ	đối	tượng	nào	đều	sẽ	có	cơ	hội
cống	hiến.	Cho	dù	bạn	có	mối	quan	hệ	trực	tiếp	với	anh	ta	hay	không
đều	có	thể	tạo	ra	những	cống	hiến	giống	nhau.

Thí	dụ	bạn	đang	đi	trên	đường	thì	gặp	một	cậu	bé	muốn	sang
đường,	bạn	hoàn	toàn	không	có	trách	nhiệm	phải	đưa	cậu	bé	đó	sang
đường,	nhưng	lúc	này	lại	là	cơ	hội	để	cống	hiến.	Có	thể	nhiều	người
nghĩ	rằng:	Để	cậu	ấy	tự	sang	đường	chắc	cũng	không	có	vấn	đề	gì	đâu,
ta	không	có	thời	gian	nên	cứ	đi	thôi.	Nhưng	nếu	không	may	cậu	bé	đó
bị	xe	va	phải	thì	bạn	đã	để	mất	cơ	hội	cứu	người,	lẽ	nào	ta	không	tiếc
một	mạng	người	sao?

II.	Đảm	nhận	trách	nhiệm	cống	hiến

Vì	thế	cống	hiến	không	nhất	định	trong	phạm	vi	có	quan	hệ	trực
tiếp	với	mình,	có	thể	lớn	cũng	có	thể	nhỏ,	có	thể	gần	cũng	có	thể	xa.
Lớn	thì	có	thể	mở	rộng	ra	phạm	vi	toàn	thế	giới,	thậm	chí	cả	nhân
loại,	chúng	ta	đều	nên	đảm	nhận	nhiệm	vụ	cống	hiến,	hi	sinh.	Mặc	dù
ý	nghĩa	của	cuộc	sống	là	phải	sống	có	trách	nhiệm,	chỉ	cần	làm	tốt	vai
trò	hiện	nay	của	mình	là	đủ,	nhưng	đó	chỉ	là	bổn	phận	chứ	chưa	thể
nói	là	đã	cống	hiến	được	gì.

Trong	thời	gian	tôi	du	học	tại	Nhật	Bản,	Đông	Sơ	tiên	sinh	phát
hiện	thành	phố	Đài	Bắc	có	mấy	ngôi	chùa	phát	sinh	tranh	chấp,	ngài
liền	viết	cho	tôi	một	bức	thư	nói:	“…	Phật	giáo	ngày	nay	thật	thảm
thương,	công	việc	nâng	cao	Phật	giáo	thì	không	ai	làm	được,	quyền
tài	sản	trong	chùa	thì	tranh	nhau…”.	Tranh	chấp	xảy	ra	không	chỉ
trong	bản	thân	đệ	tử	của	Phật	giáo	mà	chính	quyền	cũng	tranh	chấp,
nói	rằng	những	ngôi	đền	đó	là	từ	thời	Nhật	đánh	chiếm,	do	người
Nhật	xây	dựng	nên	thuộc	về	quân	địch	và	bây	giờ	thu	hồi	về	cho	chính
phủ.	Nhưng	sư	phụ	lại	động	viên	chúng	tôi	rằng:	“Bây	giờ	mọi	người
chỉ	giành	nhau	đền	chùa	mà	không	muốn	giành	Phật	pháp,	lấy	Phật
pháp	để	cứu	cái	tâm	con	người,	chúng	ta	phải	có	trách	nhiệm	giành



cứu	lấy	vận	mệnh	của	Phật	pháp”.

Vì	thế	nếu	nói	Phật	giáo	chỉ	biết	xây	dựng,	tu	bổ	chùa	miếu	thì
chẳng	ích	lợi	gì	nhiều.	Chỉ	có	nỗ	lực	bồi	dưỡng	người	tài,	người	biết
hi	sinh	để	truyền	bá	chính	pháp,	có	cống	hiến	cho	xã	hội	mới	là
phương	pháp	căn	bản.	Thí	dụ	Phật	giáo	ngày	nay	có	cống	hiến	rất	lớn
cho	xã	hội,	thể	hiện	được	giá	trị	tồn	tại	của	Phật	giáo.	Giống	như	trận
bão	Hạ	Bác	trước	đây	đổ	vào	đất	liền	làm	cho	Nông	thiền	tự	cũng
phải	chịu	thiệt	hại,	chùa	bị	ngập	trong	nước	sâu	một	mét	trong	hai
ngày	liền,	gây	ra	nhiều	tổn	thất.	Nhưng	tôi	nói	với	các	đệ	tử	của	Pháp
Cổ	Sơn	rằng:	“Mặc	dù	chúng	ta	bị	nước	nhấn	chìm	nhưng	hãy	phát
động	mọi	tín	chúng	cùng	hưởng	ứng	công	việc	cứu	nạn”.	Cuối	cùng
mọi	người	quyên	góp	được	300	vạn	tệ.	Điều	này	thể	hiện	được	giá	trị
chính	diện	của	tập	thể	Phật	giáo	Pháp	Cổ	Sơn	đối	với	xã	hội.

Đồng	thời	mấy	năm	trước	chùa	Nông	thiền	của	Pháp	Cổ	Sơn
chúng	tôi	có	tổ	chức	các	nhóm	tu	thiền,	đối	tượng	là	từ	học	sinh	cấp
một	cho	đến	học	sinh	cấp	hai,	cao	đẳng,	đại	học,	giáo	viên,	công	nhân
viên	chức	và	các	thành	phần	nhân	sĩ	trí	thức	trong	xã	hội	đều	tham
gia	các	khóa	tu	thiền	theo	đặc	trưng	của	lứa	tuổi,	nghề	nghiệp,	trình
độ…	Ví	dụ	khóa	tu	“trại	tu	thiền	dành	cho	giáo	viên”,	“trại	tu	thiền
dành	cho	nhân	sĩ	trí	thức”…

Rất	nhiều	thành	phần	xã	hội	tham	gia	các	khóa	tu	thiền	này.	Do
đây	là	những	khóa	tu	học	miễn	phí,	nên	khi	kết	thúc	khóa	tu,	nhiều
người	đến	hỏi	tôi:	“Thưa	thầy,	làm	thế	nào	để	công	đức	cho	Pháp	Cổ
Sơn?”

Tôi	nói:	“Tôi	chỉ	mong	rằng	những	điều	quý	vị	đã	nghe	giảng,	đã
tu	tập	trong	suốt	quá	trình	tham	gia	các	khóa	tu	này	sẽ	là	những
phương	pháp	hữu	hiệu	giúp	quý	vị	điều	phục	thân	tâm,	mang	về	nhà,
mang	vào	nhà	trường	chia	cho	những	người	hữu	duyên	thì	đấy	là
cách	công	đức	lợi	ích	nhất	cho	Pháp	Cổ	Sơn.”

Trong	đó	có	vị	giáo	sư	không	hiểu,	hỏi	tôi:	“Nếu	chỉ	như	thế	thì	e
rằng	Pháp	Cổ	Sơn	sẽ	nỗ	vốn	mất,	thế	thì	đâu	còn	tiền	để	xây	dựng	cơ
sở	hạ	tầng	gì	nữa?”

Tôi	nói:	“Chúng	tôi	phụng	sự	quần	chúng	nhân	dân	càng	tốt	thì
người	đến	ủng	hộ	chúng	tôi	càng	nhiều”.



Nhân	đó	tôi	nói	với	mọi	người	rằng:	“Quý	vị	đến	Pháp	Cổ	Sơn
tham	gia	các	khóa	tu	thiền	cũng	ví	như	nhà	kinh	doanh	đến	nhập
hàng	cho	các	đại	lí	phân	phối,	sau	khi	trở	về,	các	nhà	đại	lí	sẽ	là	nơi
tiếp	tục	mang	hàng	hóa	đến	tận	tay	người	dùng.	Quý	vị	cống	hiến	cho
xã	hội	chính	là	quý	vị	thay	chúng	tôi	làm	việc,	được	thế	đã	xem	như	là
thu	hoạch	lớn	của	chúng	tôi.”

IV.	Mục	đích	của	cuộc	sống	là	thụ	báo,	hoàn	nguyện	và
phát	nguyện

Thụ	báo	tức	nhận	chịu	quả	báo	tốt	hoặc	xấu	do	những	việc	đã	làm
trong	quá	khứ;	cho	dù	là	ở	kiếp	này,	kiếp	trước	hay	quá	khứ	bao	la	đã
làm	bất	kỳ	một	việc	gì	thì	chỉ	cần	một	kiếp	trong	đó	có	nhân	duyên
chín	muồi	thì	sẽ	phải	tiếp	nhận	quả	báo;	làm	việc	tốt	sẽ	nhận	được
thiện	báo,	làm	việc	xấu	sẽ	nhận	được	ác	báo,	cho	đến	khi	thành	Phật
rồi	vẫn	phải	thụ	báo,	vì	kiếp	nạn	có	quan	hệ	với	chúng	sinh	vô	cùng	vô
tận,	ân	ân	oán	oán	vướng	mắc	chưa	được	rõ	ràng.

Khi	con	người	ta	nhận	thiện	báo	sẽ	cho	rằng	mọi	thứ	là	đương
nhiên,	nhưng	khi	nhận	phải	khổ	báo	thì	trong	lòng	không	phục,	luôn
cảm	thấy	bản	thân	mình	trong	kiếp	này	chưa	làm	một	điều	xấu	gì,	tại
sao	lại	phải	chịu	ác	báo.

Từ	quá	khứ	cho	đến	hiện	tại	không	biết	đã	có	bao	nhiêu	nguyện
ước.	Khi	còn	nhỏ	chúng	ta	ta	đã	có	rất	nhiều	điều	ước:	“Sau	này	lớn
lên,	mình	sẽ…,	sau	khi	tốt	nghiệp,	mình	sẽ…,	nếu	lấy	chồng,	mình
sẽ…,	nếu	mình	làm	mẹ,	mình	sẽ…,	nếu	mình	làm	giáo	viên,	mình
sẽ…”.	và	trong	cuộc	sống	này	có	nhiều	điều	ước	đã	thành	hiện	thực.

Khi	còn	nhỏ	tôi	rất	thích	đọc	sách,	nhưng	thời	đó	không	dễ	dàng
để	tìm	được	sách,	khi	đó	một	đồng	nghiệp	trong	quân	đội	nói	với	tôi:
“Người	anh	em	thích	đọc	sách	như	vậy	thì	sau	này	hãy	mở	một	cửa
hàng	bán	sách	để	đọc	cho	thỏa	thích”.

Tôi	nói:	“Mở	một	cửa	hàng	sách	chỉ	có	vài	quyển,	số	lượng	sách
có	hạn,	tại	sao	không	phải	là	mở	một	thư	viện?”

Anh	ta	nói:	“Mở	cửa	hàng	bán	sách	còn	có	thể	kiếm	tiền,	có	thể
duy	trì	cuộc	sống.	Còn	nếu	mở	một	thư	viện	thì	chỉ	có	bù	thêm	tiền,
không	có	một	ích	lợi	gì”.



Việc	kiếm	được	tiền	hay	không	tôi	chưa	hề	nghĩ	đến,	tôi	chỉ	nói
với	anh	ta	rằng:	“Sau	này	nhất	định	sẽ	mở	một	thư	viện”.

Anh	ta	nói:	“Vậy	thì	anh	hãy	cứ	mở	đi.”

Sau	lần	đó	tôi	quả	thực	hoàn	toàn	không	biết	có	cơ	duyên	để	thực
hiện	hay	không;	30,	40	năm	qua	đi	cơ	hội	cuối	cùng	cũng	đến,	tôi
sáng	lập	ra	phòng	nghiên	cứu	Phật	học	Trung	Hoa,	kèm	theo	cả	thư
viện	có	vài	nghìn	đầu	sách,	sau	này	thư	viện	chuyên	ngành	Phật	giáo
Pháp	Cổ	Sơn	dự	tính	có	20	vạn	đầu	sách,	và	còn	có	THư	viện	Tổng
hợp	Đại	học	Xã	hội	nhân	văn	Pháp	Cổ	Sơn.	Ước	nguyện	của	tôi	dần
dần	thành	hiện	thực.	Vì	thế,	ước	nguyện	là	một	loại	động	lực,	đã	có
ước	nguyện	thì	sẽ	phải	thực	hiện	vì	thế	hoàn	nguyện	cũng	là	một	mục
tiêu	của	cuộc	sống.

Có	người	khi	tham	gia	khóa	tu	thiền	của	chúng	tôi,	tôi	cũng
thường	khích	lệ	họ	nên	có	nguyện	ước.	Thí	dụ	khi	chân	bị	đau	nên
nghĩ	rằng:	“Chưa	nghe	thấy	tiếng	khánh	của	chùa	thì	chân	dù	có	tê
mỏi	thế	nào	cũng	nhất	định	không	duỗi”.	Sau	khi	tự	nhủ	như	vậy
phần	lớn	mọi	người	vẫn	duỗi	chân	ra	để	đổi	thành	tư	thế	khác,	vì
thực	tế	chân	đã	quá	đau.	Nhiều	người	sau	khi	tự	nhủ	nhiều	lần	đã
không	dám	tự	nhủ	nữa	vì	cảm	thấy	không	thực	hiện	được,	vậy	thì	vì
sao	phải	tự	nhủ.	Nhưng	tôi	vẫn	khuyến	khích	mọi	người	hãy	cứ	tự
nhủ	một	lần	rồi	lại	một	lần	nữa,	dần	dần	sẽ	càng	kiên	trì	được,	ước
nguyện	cũng	dần	thành	hiện	thực,	nếu	chỉ	dám	ước	một	lần	rồi	thôi
thì	ước	nguyện	đó	sẽ	không	đủ	mạnh.

Các	đệ	tử	Phật	giáo	mỗi	buổi	sáng	và	buổi	tối	đều	phải	đọc	thuộc
Tứ	hoằng	thệ	nguyện:	“Chúng	sinh	vô	biên	thệ	nguyện	độ/	Phiền	não
vô	tận	thệ	nguyện	đoạn/	Pháp	môn	vô	lượng	thệ	nguyện	học/	Phật
đạo	vô	thượng	thệ	nguyện	thành.”	Nhiều	người	sau	khi	nguyện	ước
mà	xảy	ra	tranh	cãi	với	người	thân,	đồng	nghiệp	thì	trong	lòng	luôn
cảm	thấy	buồn,	hối	hận,	tâm	tưởng	vừa	nguyện	rằng	phải	độ	chúng
sinh,	đoạn	tuyệt	với	phiền	não,	bây	giờ	lại	phản	bội	lại	lời	thệ	nguyện.
Nhưng	tôi	nói	với	họ	rằng,	chỉ	cần	thệ	nguyện	nhiều	lần	thì	tình	hình
sẽ	được	cải	thiện,	sức	mạnh	của	lời	nguyện	cầu	sẽ	dần	dần	tăng	thêm.

V.	Tầng	thứ	của	lời	thệ	nguyện

Nguyện	thệ	hay	còn	được	gọi	là	phát	đạo	tâm,	phát	Bồ	đề	tâm,	từ
phàm	phu	đến	thành	Phật,	có	thể	chia	thành	năm	tầng	thứ.



1.	Nhân	đạo

Chữ	đạo	trong	chữ	“đạo	tâm”	giống	như	một	lộ	trình	trong	cuộc
sống.	Lịch	trình	và	phương	hướng	của	sinh	mệnh	được	gọi	là	đường
nhân	sinh.

Con	người	ta	sống	trong	thế	giới	này	đều	có	con	đường	đi	cho
riêng	mình,	hơn	nữa	đều	có	mục	tiêu	nhân	sinh	dài	ngắn	cho	hành
trình,	học	tập	là	mục	tiêu	gần	nhất	trong	tầm	tay,	nhìn	xa	hơn	về	phía
trước,	vì	thế	trên	con	đường	nhân	sinh	nhất	định	sẽ	bước	từ	những
bước	đi	đầu	tiên,	sau	rồi	cứ	thế	tiến	từng	bước	nhẹ	nhàng.

Vì	thế	có	thể	thấy,	phát	đạo	tâm	phải	bắt	đầu	từ	bước	đi	làm
người,	làm	tốt	bổn	phận	của	một	người,	trang	bị	đầy	đủ	nhân	cách	và
phẩm	đức.	Nếu	ngay	cả	những	điều	kiện	cơ	bản	nhất	để	làm	người
cũng	không	có	được	thì	sẽ	có	người	chửi	cho	rằng	“miệng	nam	mô
bụng	bồ	dao	găm”.

Vì	sao	lại	thế?	Thứ	nhất,	họ	thật	sự	rất	đáng	thương,	không	biết
làm	thế	nào	để	trở	thành	người	tốt.	Thứ	hai,	họ	không	thể	tự	chủ,	khi
chịu	sự	cám	dỗ,	kích	thích,	uy	hiếp	của	môi	trường	không	làm	chủ
được	bản	thân.

Lý	tưởng	của	Pháp	Cổ	Sơn	là	“nâng	cao	phẩm	chất,	xây	dựng
nhân	gian	tịnh	độ”,	bắt	đầu	từ	nền	tảng	con	người,	hi	vọng	mọi	người
trang	bị	thân	phận	của	mình,	diễn	tốt	vai	diễn	của	mình,	thể	hiện	một
cách	đúng	mực.	Cũng	chính	là	nói,	muốn	phát	đạo	tâm	thành	Phật
đầu	tiên	hãy	tự	nhủ	bản	thân	phải	là	một	người	tốt.

2.	Thiên	đạo

Hành	nhân	đạo	chỉ	là	sự	nỗ	lực	hết	bổn	phận,	hết	trách	nhiệm;	tu
hành	thiên	đạo	lại	là	sự	cống	hiến,	phục	vụ	của	mình	với	đại	chúng	xã
hội,	coi	toàn	thế	giới	trở	thành	phạm	vi	quan	tâm,	cống	hiến,	phục	vụ
của	mình.	Những	người	có	tâm	lượng	như	vậy	mới	làm	được	nhiều
việc	lớn,	mới	tích	lũy	được	công	đức	thiên	quốc.

Nhưng	người	hành	thiên	đạo	chỉ	nghĩ	đến	con	người	ở	trái	đất
này	mà	không	nghĩ	đến	nửa	còn	lại	của	thế	giới,	cũng	không	nghĩ	đến
chúng	sinh	khác	và	cái	tâm	luôn	phải	có	suy	nghĩ	theo	đuổi	thiên
phúc.



3.	Giải	thoát	đạo

Tiếp	theo	là	giải	thoát	đạo.	Đó	là	phải	gạt	sang	bên	thế	giới	thân
tâm	tứ	đại,	ngũ	uẩn,	khiến	nghiệp	ác	không	khởi	lên,	phiền	não	không
sinh,	vượt	qua	bể	khổ	sinh	tử	của	ba	cõi.

4.	Bồ-tát	đạo

Hành	Bồ-tát	đạo	là	con	đường	thiện	và	công	đức	của	đạo	giải
thoát,	không	chỉ	có	thể	kết	lương	duyên	trong	quảng	đại	nhân	gian
mà	càng	có	thể	coi	tất	cả	chúng	sinh	của	mười	phương	ba	đời	trở
thành	đối	tượng	phục	vụ,	cống	hiến,	quan	tâm,	vả	lại	làm	thiện	không
có	nghĩa	là	vì	cầu	phúc	đáp.	Đại	thừa	Phật	pháp	luôn	khích	lệ	con
người	ta	hành	đạo	Bồ-tát,	người	hành	đạo	Bồ-tát	nhất	định	phải	bắt
đầu	từ	hứa	nguyện,	phát	nguyện,	hoàn	nguyện.

5.	Phật	đạo

Cuối	cùng,	tầng	cao	nhất	là	Phật	đạo,	chính	là	“vô	thượng	Bồ	đề
tâm”,	là	“A-nậu-đa-la	Tam-miệu-tam-bồ-đề”.	Bát	nhã	Tâm	Kinh,
Kinh	Kim	Cương	và	nhiều	kinh	điển	khác	đều	khích	lệ	chúng	ta	phát
tâm	cầu	vô	thượng	chính	đẳng	chính	giác,	không	chỉ	có	một	trái	tim
nhân	đạo	và	thiên	đạo	mà	còn	phải	có	trái	tim	giải	thoát	đạo,	trở
thành	tâm	Bồ-tát	đạo,	khi	trở	thành	Bồ-tát	tâm	viên	mãn,	cũng	là	khi
hoàn	thành	được	con	đường	Phật	vô	thượng.





Chương	11
Sự	tôn	nghiêm	của	sinh	tử

Sinh	và	tử	là	một	chủ	đề	rộng	lớn	và	sâu	sắc.	Những	người	khác
nhau	có	những	quan	điểm	và	lập	trường	khác	nhau.	Trong	khoảng
30	năm	trở	lại	đây,	chủ	đề	này	dần	dần	nhận	được	sự	quan	tâm	của
các	nhân	sĩ	phương	Đông,	phương	Tây,	được	nhiều	học	giả	thảo
luận	từ	các	khía	cạnh	triết	học,	tôn	giáo,	y	học…

I.	Thực	tướng	của	nhận	thức	sinh	mệnh

Tôi	sẽ	đứng	từ	quan	điểm	Phật	pháp	và	kiến	thức	về	Phật	pháp	để
nói	rõ	về	những	trải	nghiệm	và	quan	sát	về	sinh	tử.

1.	Do	sự	bất	lực,	khó	xử	của	cuộc	đời	chuyển	biến	thành	sự
khẳng	định	khả	ái,	khả	quý	của	rất	nhiều	người,	đó	là	mặt	trái	của
cảm	xúc	nhân	sinh,	cho	rằng	nhân	sinh	là	điều	gì	đó	ngoài	tầm	kiểm
soát,	là	sự	dày	vò,	là	một	gánh	nặng,	đây	chính	là	định	kiến	do	không
hiểu	biết	Phật	pháp	gây	ra.	Phật	nói:	“Nhân	thân	nan	đắc,	Phật	pháp
nan	văn	-	Thân	người	khó	được,	Phật	pháp	khó	nghe”.	Phải	khai	ngộ
thành	Phật,	thành	tựu	pháp	thân	huệ	mệnh,	chỉ	có	trong	quá	trình
sinh	mệnh	của	con	người,	lấy	sắc	thân	(sinh	mệnh	da	thịt)	của	chúng
ta	để	nghe	Phật	pháp,	tu	hành	Phật	pháp	mới	có	thể	đạt	được	mục
đích	tu	hành.

Hoặc	nhiều	người	sẽ	cho	rằng,	tu	hành	là	chỉ	có	thể	tu	trên	nước
Phật,	tu	ở	cõi	tịnh	độ,	quan	niệm	này	sai	hoàn	toàn.	Vì	nhiều	vị	Phật
đều	tu	hành	trong	nhân	gian	mà	trở	thành	Phật,	không	phải	lấy	hình
thái	khác	nhau	của	chúng	sinh	để	thành	Phật.	Vì	thế,	trước	tiên	nhất
định	phải	có	thân	thể	của	con	người	mới	có	thể	có	trái	tim	Bồ-tát,	tu
Bồ-tát	đạo,	sau	đó	thành	Phật.	Vì	thế	nói	sống	vì	mọi	người	là	rất
đáng	quý.

2.	Sự	sinh	ra	và	chết	đi	có	quan	hệ	mật	thiết	với	nhau	và	không
thể	tách	rời.	Khi	sinh	ra	đã	xác	định	rằng	việc	chết	đi	là	điều	tất
nhiên.	Được	sinh	ra	không	nhất	định	đã	là	niềm	vui,	còn	chết	đi	cũng
không	nhất	định	là	bi	ai,	nếu	cuộc	sống	không	có	sự	tôn	nghiêm	thì
làm	sao	có	niềm	vui?	Nếu	chết	đi	cũng	không	có	sự	tôn	nghiêm	thì	hà



tất	phải	có	bi	ai?

Nếu	biết	rằng	sinh	tử	là	quá	trình	tự	nhiên	thì	bản	thân	sinh
mệnh	đã	là	sự	tôn	nghiêm.	Vì	thế,	sự	sinh	tồn	không	phải	là	phiền
phức,	đáng	thương,	chết	đi	cũng	không	cần	cảm	thấy	đó	là	sự	bi	ai;
mà	phải	nhìn	vào	thái	độ	của	chúng	ta	đối	với	sự	sinh	tồn	và	chết	đi.

Nếu	sống	mà	không	biết	sỉ	nhục,	vậy	thì	chết	đi	cũng	có	gì	là	đáng
tiếc.	Cuộc	sống	có	gì	là	vui?	Ngược	lại,	nếu	chết	đi	mà	giành	được	sự
tôn	nghiêm	thì	chết	đi	cũng	có	gì	là	bi	thương?

3.	Danh	dự	của	cuộc	sống	là	sự	trải	nghiệm	và	thể	hiện	từ	ý
nghĩa,	giá	trị	và	mục	tiêu	của	cuộc	sống.

Sinh	mệnh	của	con	người	chính	là	một	giai	đoạn,	quá	trình	trong
sự	sống	và	cái	chết.	Danh	dự	cuộc	sống	có	thể	xác	định	từ	các	phương
diện	quan	hệ	luân	lý,	góc	độ	xã	hội,	phán	đoán	lịch	sử,	lý	luận	triết
học	và	niềm	tin	tôn	giáo…

Dưới	đây	là	thảo	luận	ý	nghĩa,	giá	trị	và	mục	tiêu	nhân	sinh	nhìn
từ	góc	độ	của	đệ	tử	Phật	giáo:

Ý	nghĩ	của	sinh	mệnh:	Từ	lập	trường	Phật	giáo,	sự	sống	là	vì	thụ
báo	và	hoàn	nguyện	mà	tồn	tại.	Trước	đây	đã	hứa	nguyện	bao	lần	thì
nhất	định	phải	thực	hiện	lời	hứa	đó;	trước	đây	đã	làm	những	việc	gì
thì	nhất	định	sẽ	chịu	sự	báo	ứng.	Vì	thế,	có	thể	nói	sinh	mệnh	tồn	tại
là	do	thực	tế	nhân	quả.

Giá	trị	của	sinh	mệnh:	Giá	trị	của	sự	sống	hoàn	toàn	không	phải
do	khách	quan	đánh	giá,	phán	đoán,	xác	định	mà	là	bản	thân	tự	chịu
trách	nhiệm,	hoàn	thành	trách	nhiệm	mà	đời	người	phải	làm	được,
đồng	thời	nỗ	lực	vận	dụng	sự	hữu	hạn	của	sinh	mệnh	để	cống	hiến
lớn	nhất.

Mỗi	người	trong	thế	giới	này	phải	đóng	nhiều	vai	diễn	khác	nhau,
có	thể	là	cha	mẹ,	chồng	vợ,	con	cái,	cũng	có	thể	là	thầy	giáo,	học	sinh,
cho	dù	là	vai	diễn	nào	cũng	cần	phải	tận	tâm	tận	lực,	dùng	mọi	năng
lực	vật	chất,	tinh	thần	của	bản	thân	để	cống	hiến	cho	thiểu	số	những
người	sống	quanh	mình,	không	đòi	hỏi	sự	báo	đáp	nào	từ	đa	số
những	người	trong	xã	hội,	quốc	gia	và	toàn	thế	giới,	đây	chính	là	giá
trị	của	sinh	mệnh;	việc	làm	có	lợi	cho	bản	thân	và	xã	hội	như	này



chính	là	đang	tu	hành	trên	Bồ-tát	đạo.

Mục	tiêu	của	đời	người:	Đời	người	phải	có	phương	hướng	rõ
ràng,	được	coi	là	chốn	trở	về	vĩnh	hằng	của	bản	thân.

Đệ	tử	Phật	giáo	phải	chia	sẻ	mọi	thứ	của	mình	với	mọi	người,	đáp
trả	công	đức	cho	tất	cả	chúng	sinh;	đồng	thời	phải	không	ngừng	phát
nguyện,	chỉ	có	nguyện	cầu	mới	có	thể	làm	mình	trưởng	thành,	cống
hiến	vô	cùng	với	thái	độ	siêu	việt.	Nếu	xây	dựng	được	mục	tiêu	như
vậy	thì	dù	cho	cuộc	sống	có	ngắn	dài	thế	nào	cũng	đều	có	sự	tôn
nghiêm.

4.	Sự	sống	và	cái	chết	là	hai	mặt	của	một	chỉnh	thể,	vì	thế	sự	sinh
tồn	và	chết	đi	đều	là	hiện	tượng	tự	nhiên	trong	hữu	hạn	không	gian
và	thời	gian,	chết	cũng	là	một	quyền	lợi;	sống	cũng	là	một	trách
nhiệm.	Khi	sống	thì	tiếp	nhận	chúng,	vận	dụng	chúng;	khi	kết	thúc	thì
cũng	tiếp	nhận	và	đối	mặt	với	chúng.

Vì	thế	đối	với	người	mắc	bệnh	ung	thư	ở	giai	đoạn	cuối,	tôi	sẽ
khuyên	anh	ta	rằng:	“Không	nên	đợi	đến	khi	chết,	không	sợ	hãi,	sống
được	thêm	một	ngày,	một	giây	phút	nào	đều	tốt,	phải	trân	trọng	sinh
mệnh	khi	còn	sống”.	Vì	sự	sống	và	cái	chết	đều	là	hiện	tượng	tự	nhiên
trong	hữu	hạn	thời	gian;	khi	không	nên	chết	thì	không	được	chết,	mà
khi	đã	phải	chết	thì	cầu	sinh	cũng	không	có	tác	dụng	gì.

Sự	sống	và	cái	chết	có	quan	hệ	mật	thiết	với	nhau.	Ai	cũng	biết
rằng	khi	sự	sống	bắt	đầu	cũng	là	khi	phải	chuẩn	bị	tâm	lý	để	đón	nhận
cái	chết.	Cái	chết	có	thể	xảy	đến	với	bạn	bè	người	thân	mình,	cũng	có
thể	là	bản	thân	mình,	hơn	nữa	có	thể	xảy	đến	bất	cứ	khi	nào;	nhưng
điều	này	hoàn	toàn	không	làm	chúng	ta	sợ	hãi	cái	chết,	lấy	cái	chết	để
đe	dọa	mọi	người,	mà	là	nếu	từ	bé	đã	biết	đến	sự	thật	của	cái	chết	sẽ
có	thể	giúp	trí	tuệ	chúng	ta	trưởng	thành	hơn.

Khi	còn	trẻ,	Phật	Thích	Ca	Mâu	Ni	phát	hiện	ra	sự	thực	của	sinh
mệnh	là	sinh,	lão,	bệnh,	tử,	vậy	nên	mới	thúc	đẩy	ngài	xuất	gia	tu
hành,	cuối	cùng	khi	giành	được	trí	tuệ,	ngài	lại	cứu	độ	thế	giới	loài
người.

Cái	chết	có	thể	xảy	đến	bất	cứ	khi	nào,	không	ai	biết	trước;	vì	thế,
biết	trước	nó	sẽ	đến	nhưng	không	cần	lo	lắng	khi	nào	cái	chết	sẽ	đến,
chỉ	cần	biết	trân	trọng	cuộc	sống,	nỗ	lực	hết	trách	nhiệm	của	bản



thân,	nỗ	lực	cống	hiến	cho	dù	có	sống	thêm	được	một	ngày.

Tôi	có	một	đệ	tử	tại	gia,	ông	ta	rất	tin	vào	mệnh	lý,	nên	từng	mời
rất	nhiều	thầy	về	xem	tướng	cho	mình,	các	thầy	bói	đều	nói	rằng	ông
ta	chỉ	sống	được	đến	60	tuổi.	Khi	60	tuổi	ông	ta	liền	xin	nghỉ	việc,
chia	tài	sản	và	đợi	cái	chết	đến.	Nhưng	đến	qua	hai	năm	mà	ông	ta
vẫn	sống,	ông	ta	rất	hối	hận	tìm	gặp	tôi	hỏi	rằng:	“Thưa	sư	phụ,	lẽ	ra
con	đã	phải	chết	rồi	nhưng	tại	sao	vẫn	chưa	chết?	Sư	phụ	biết	vì	sao
không?”

Tôi	nói	rằng:	“Có	thể	con	đã	làm	được	nhiều	việc	tốt,	tích	được
nhiều	đức	nên	con	đã	thay	đổi	được	thời	gian	cái	chết	đến”.

Tôi	lợi	dụng	cơ	hội	này	khuyên	ông	ta	rằng:	“Không	nên	sợ	cái
chết,	dù	có	sống	được	một	ngày	thì	cũng	sống	có	trách	nhiệm	và	cống
hiến	hết	mình,	không	cần	biết	khi	nào	sẽ	chết,	chỉ	cần	biết	lợi	dụng	sự
quý	giá	của	sinh	mạng	mới	có	thể	sống	tốt.”

Cuối	cùng	ông	ta	sống	đến	80	tuổi	mới	qua	đời.

II.	Sự	sống	từ	đâu	mà	đến?	Cái	chết	sẽ	đi	về	đâu?

Nhiều	người	đứng	từ	lập	trường	triết	học	và	tín	ngưỡng	tôn	giáo
để	xây	dựng	nên	lý	luận	và	quan	niệm	về	sự	sống	và	cái	chết;	có	người
tin	vào	thần	thông,	dùng	túc	mệnh	thông,	thiên	nhãn	thông	để	nhìn
về	quá	khứ	và	tương	lai;	tất	cả	những	điều	này	chỉ	là	hi	vọng,	quan
điểm,	theo	đuổi	của	con	người	ta	chứ	thực	chất	hoàn	toàn	không	có
căn	cứ.

Nói	tóm	lại,	thuyết	phiếm	thần	của	triết	học	cho	rằng	sinh	mệnh
đến	từ	chỉnh	thể	thần,	và	khi	chết	đi	lại	quay	trở	lại	chính	nó.	Triết
học	duy	vật	cho	rằng	sống	và	chết	đều	là	hiện	tượng	vật	chất,	sống
giống	như	ngọn	đèn	đang	cháy,	còn	chết	đi	thì	giống	như	ngọn	đèn
tắt.

Học	giả	Nho	giáo	Trung	Quốc	từng	nói:	“Triêu	văn	đạo,	tịch	tử
khả	hỹ”	-	sáng	nghe	đạo,	chiều	chết	cũng	mãn	nguyện	vậy!,	rồi	cả
“sống	chết	có	số”,	“phó	thác	cho	trời”,	cũng	chính	là	nói	sinh	tử	là	do
trời	định,	mặc	dù	Khổng	Tử	từng	nói:	“Vị	tri	sinh,	yên	tri	tử”	–	Chưa
biết	sống,	làm	sao	biết	chết.”	Nhưng	trên	thực	tế	Nho	giáo	chưa	từng
nói	rõ	sinh	mệnh	là	gì?



Lão	Tử	từng	nói:	“Xuất	sinh	nhập	tử”,	đã	sinh	ra	thì	nhất	định	sẽ
chết	đi;	và	“nhân	chi	sinh,	động	chi	tử	địa”	–	khi	người	sống	đã	động
đến	vùng	chết.

Khi	con	người	ta	còn	đang	sống	thì	cửa	tử	đã	mở	ra.	Vì	thế,	Lão
Tử	khuyên	chúng	ta	không	cần	phải	lo	lắng	về	vấn	đề	sinh	tử,	chỉ	cần
“tuân	theo	tự	đạo	mà	quý	trọng	các	biểu	hiện	của	nó”,	cũng	chính	là
nói,	chỉ	cần	là	người	có	đạo	đức,	còn	sinh	tử	hãy	để	nó	tự	đến	theo	lẽ
tự	nhiên,	điều	này	mới	là	có	đạo	lý.

Tôn	giáo	phương	Tây	không	tin	rằng	con	người	có	tiền	kiếp,	họ
cho	rằng	sinh	mệnh	của	con	người	là	do	THượng	đế	tạo	ra,	ban	tặng
cho,	khi	chết	đi	cũng	là	do	thượng	đế	gọi	quay	về	với	thiên	quốc.	Mọi
thứ	đều	do	THượng	đế	chi	phối,	không	cần	phải	lo	lắng	về	sự	sống	và
cái	chết,	cho	dù	thế	nào	cũng	coi	đây	là	điều	vui	vẻ,	hạnh	phúc.

III.	Quan	điểm	về	sinh	tử	của	Phật	giáo

Đệ	tử	Phật	giáo	tin	rằng	có	tiền	kiếp,	nhưng	sự	sống	từ	đâu	mà
có?	Phải	chăng	phải	nhờ	thần	thông	mới	biết?	Không	cần	thiết,	vì
sinh	mệnh	đã	qua	là	vô	hạn,	vì	thế	không	cần	phải	truy	cứu	kiếp	trước
của	kiếp	này	rồi	kiếp	trước	của	kiếp	trước	và	kiếp	trước	của	kiếp
trước	nữa	để	rồi	tự	thấy	bất	lực	trong	vô	cùng	quá	khứ	rồi	vẫn	quay
trở	lại	với	câu	hỏi	kiếp	sống	này	rốt	cục	bắt	nguồn	từ	đâu.	Phật	giáo
chủ	trương	chỉ	cần	tạo	ra	cống	hiến	lớn	nhất,	tu	hành	một	cách	tốt
nhất,	còn	lại	những	điều	khác	hãy	để	thuận	theo	lẽ	tự	nhiên.

1.	Sinh	mệnh	là	một	giai	đoạn	vô	cùng	của	thời	gian	và	không
gian

Giai	đoạn	hiện	nay	trong	cuộc	sống	của	chúng	ta	chỉ	là	một	giai
đoạn	trong	hành	trình	cuộc	sống	vô	cùng,	vô	hạn.	Giống	như	một
cuộc	hành	trình,	ngày	hôm	qua	đang	ở	Đài	Loan,	ngày	hôm	sau	đã
đến	Mỹ,	Hồng	Kông,	địa	điểm	luôn	thay	đổi,	xuất	hiện	rồi	lại	biến
mất;	sinh	mệnh	cũng	như	vậy,	các	giai	đoạn	nối	tiếp	nhau.	Vì	thế,	cái
chết	không	đồng	nghĩa	với	sự	kết	thúc	sinh	mệnh.

2.	Sinh	mệnh	là	hiện	tượng	sinh	diệt,	được	chia	thành	ba	loại:

Sát-na	sinh	diệt:	Sát-na	là	từ	được	dịch	âm	từ	tiếng	Phạn,	nghĩa
là	một	khoảng	thời	gian	cực	kì	ngắn	ngủi.	Tâm	lý	và	sinh	lý	của	chúng



ta	bao	gồm	cả	tổ	chức	tế	bào	trong	cơ	thể	và	tâm	niệm…	đang	không
ngừng	hoạt	động	thay	đổi	chất,	không	ngừng	biến	động,	có	sinh	có	tử,
có	khởi	có	diệt.

Một	chu	kì	sinh	diệt	là	quá	trình	từ	khi	sinh	ra	cho	đến	khi	chết
đi,	giai	đoạn	thứ	nhất	của	sinh	tử.

Sinh	diệt	ba	đời:	Bao	gồm	quá	khứ	vô	hạn	của	ba	đời,	ba	đời	vô
cùng	của	tương	lai,	cùng	với	ba	đời	vô	cùng	của	hiện	tại.	Cũng	chính
là	quá	khứ,	tương	lai,	hiện	tại	của	quá	khứ,	quá	khứ,	tương	lai,	hiện
tại	của	tương	lai,	quá	khứ,	tương	lai,	hiện	tại	của	hiện	tại.	Đối	với	giai
đoạn	hiện	tại	của	cuộc	đời	này	mà	nói,	kiếp	trước,	hiện	tại	và	tương
lai	chính	là	sinh	mệnh	tam	thế.

Quan	niệm	và	lý	luận	như	vậy	có	thể	đem	lại	hi	vọng	và	an	ủi	cho
chúng	ta,	cũng	chỉ	ra	cho	chúng	ta	thấy	trong	cuộc	sống	này	luôn	có	lý
do	để	sống.	Khi	sắp	đối	diện	với	cái	chết	mà	tự	sát	để	kết	thúc	là
không	có	trách	nhiệm	với	quá	khứ,	không	làm	hết	trách	nhiệm	với
hiện	tại,	thậm	chí	có	thể	phá	vỡ	hành	trình	trong	tương	lai.

3.	Hiện	tượng	thăng	hoa	của	sự	sống	và	cái	chết	được	chia
thành	ba	loại

Biến	dịch	sinh	tử	của	bậc	thánh:	thứ	tự	tầng	lớp	từ	quả	vị	La-hán,
Bồ-tát	cho	đến	quả	vị	Phật,	cứ	thế	tiến	tu	lên	từng	quả	vị	cao	hơn,
như	thế	gọi	là	biến	dịch.	Tức	tu	hành	theo	Phật,	trưởng	thành,	thăng
hoa	sinh	mệnh,	vì	thế,	từ	bi	và	trí	tuệ	được	tịnh	hóa	không	ngừng.

Không	sinh	không	tử	của	trạng	thái	Niết	bàn	tịch	tĩnh:	hai	trạng
thái	trên	đều	có	sinh	có	tử,	nhưng	đến	quả	vị	Phật	đà	sẽ	không	còn
sinh	tử	tức	đã	thể	nhập	cảnh	giới	đại	Niết	bàn,	vận	dụng	muôn	vàn
phân	thân	để	xuất	hiện	khắp	mười	phương	thế	giới,	cứu	mọi	loài
chúng	sinh	trong	biển	khổ	luân	hồi.	Tuy	vẫn	còn	hiện	tượng	sinh	ra
và	chết	đi	nhưng	không	còn	chấp	chặt	vào	sinh	tử,	không	còn	bị	phiền
não	quấy	nhiễu	và	làm	bất	an	nữa.

IV.	Làm	gì	để	đối	diện	với	cái	chết?	Làm	thế	nào	để	biến
cái	chết	có	được	sự	tôn	nghiêm?

1.	Ba	tầng	bậc	của	cái	chết



Từ	lập	trường	của	người	tu	thiền,	cái	chết	có	thể	chia	thành	ba
tầng	hoặc	ba	thái	độ:

Sống	chết	phụ	thuộc	vào	nghiệp	lực:	Sống	và	chết	không	tự	làm
chủ	được,	sống	chết	một	cách	mơ	hồ.

Sinh	tử	tự	chủ:	Biết	rõ	sự	sống	và	cái	chết,	đã	sống	phải	sống	thật
tốt,	đã	chết	phải	chết	một	cách	dũng	cảm;	sống	thật	vui	vẻ	và	chết
một	cách	nhẹ	nhàng.

Siêu	việt	sinh	tử:	Mặc	dù	có	sinh	có	tử	nhưng	đối	với	những
người	đã	giải	thoát,	siêu	việt	sinh	tử	và	những	bậc	đại	triệt,	đại	ngộ
thì	sống	không	sống	vì	lòng	tham;	chết	không	còn	sợ	hãi.	Sống	và	chết
không	những	giống	nhau	mà	thậm	chí,	về	mặt	cơ	bản	không	còn	tồn
tại	hai	trạng	thái	sống	và	chết	đó.

2.	Tràn	đầy	hi	vọng	vào	tương	lai

Hiện	tượng	sinh	tử,	giống	như	mặt	trời	mọc	và	tắt.	Da	thịt	con
người	mặc	dù	có	hiện	tượng	sinh	tử,	nhưng	con	người	ta	bản	thân
đều	thanh	tịnh	Phật	tính,	vĩnh	viễn	như	mặt	trời	trong	không	trung.
Vì	thế,	cái	chết	không	đáng	sợ,	không	phải	bi	ai;	chúng	ta	nên	có	một
hi	vọng	tràn	đầy	về	tương	lai.

Luôn	có	một	trái	tim	vui	tươi,	dũng	cảm	đối	mặt	với	cái	chết,	đón
nhận	cái	chết.	Với	hành	vi	trong	cuộc	đời	của	bản	thân,	cho	dù	là
thiện	hay	ác	đều	phải	cảm	ơn,	vì	đó	là	quá	trình	tôi	luyện,	không	oán
trách,	hối	hận,	kiêu	ngạo.	Quá	khứ	sẽ	là	quá	khứ,	đón	nhận	tương	lai
tươi	sáng	hơn	mới	là	điều	quan	trọng	nhất	bây	giờ.

3.	Tu	hành	được	vãng	sinh,	theo	tâm	niệm

Có	sáu	nhân	tố	của	trạng	thái	tâm	lí	khi	chết	quyết	định	tương	lai
kiếp	sau.	Sáu	nhân	tố	đó	là:

Tùy	nghiệp	tức	phụ	thuộc	vào	nghiệp,	chỉ	nghiệp	thiện	hay	ác,
nghiệp	nào	nặng	hơn	sẽ	nghiêng	về	nghiệp	đó.

Tùy	trọng	tức	phụ	thuộc	vào	quả	báo	nặng	nhất	mà	mình	đã	trả
trước,	sau	đó	quả	báo	sẽ	nhẹ	dần.



Tùy	tập	tức	phụ	thuộc	vào	tập	khí,	thói	quen.	Tuy	không	từng	làm
một	việc	thiện	lớn	lao	hay	một	việc	đại	ác	nào	nhưng	có	một	thói
quen	nổi	trội	nhất	thì	khi	mạng	chung,	thói	quen	đó	chính	là	năng	lực
dẫn	lối	đầu	thai	cho	kiếp	sau	khi	kết	thúc	mạng	sống.

Tùy	duyên	tức	phụ	thuộc	vào	các	duyên,	ý	nói	nhân	duyên	nào
chín	muồi	trước	thì	đi	theo	nhân	duyên	đó.

Tùy	niệm	tức	phụ	thuộc	vào	tâm	niệm	hiện	hữu	sau	cùng	trước
khi	trút	bỏ	mạng	sống,	chính	tâm	niệm	đó	sẽ	tạo	năng	lực	để	thụ	báo
kiếp	tiếp	theo.

Tùy	nguyện	tức	phụ	thuộc	vào	tâm	nguyện,	chỉ	tâm	nguyện	trước
lúc	lâm	chung	của	người	chết	như	thế	nào	thì	đó	là	năng	lực	giúp	họ
đi	đầu	thai	ở	kiếp	tiếp	theo.

Môn	đồ	Phật	giáo	cần	tu	hành	đến	độ	tùy	niệm	và	tùy	nguyện,
nếu	rơi	vào	các	loại	còn	lại	thì	thật	là	đáng	thương!

Phật	tử	cũng	cần	giúp	đỡ	thực	hiện	ý	nguyện	của	người	sắp	lâm
chung.	Những	người	trước	khi	lâm	chung	thường	rơi	vào	tình	trạng
hôn	mê,	mất	tự	chủ,	mất	cảm	giác,	lúc	này	bạn	bè	và	người	thân	nên
đọc	kinh,	niệm	chú	Nam	Mô	Quan	Thế	Âm	Bồ-tát	bằng	cả	sự	thành
kính,	hoặc	ngồi	thiền	bên	cạnh	họ,	dùng	sức	mạnh	của	thiền	định	và
niềm	tin	vào	Đức	Phật	từ	bi	giúp	thần	thái	họ	thanh	tịnh,	không	mê
muội,	đạt	đến	trạng	thái	an	định,	có	như	vậy	thì	linh	hồn	họ	mới	siêu
thoát	và	có	thể	siêu	sinh	tịnh	độ	hoặc	đầu	thai	kiếp	khác.

Thứ	nữa	là	giúp	họ	được,	siêu	thoát	trong	bình	an	và	yên	tĩnh.
Nguyên	tắc	của	sự	tôn	nghiêm	về	cái	chết	là	không	được	phá	rối	sự
bình	an	và	tĩnh	mịch,	không	để	người	chết	ra	đi	trong	đau	khổ	dù	là
về	thể	xác	hay	tinh	thần,	hay	làm	bất	cứ	việc	gì	có	hại	cho	họ.	Sự	ra	đi
bình	yên	chính	là	tôn	nghiêm	của	cái	chết,	không	nên	dùng	các	thiết
bị	cấp	cứu	đòi	lại	mạng	sống	của	họ,	không	được	khóc	lóc	thảm	thiết,
kêu	trời	kêu	đất.	Điều	quan	trọng	là	để	họ	ra	đi	được	bình	yên,	thanh
tịnh,	vui	vẻ	rời	xa	nhân	gian	sang	thế	giới	bên	kia.
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