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Lời mở đầu

Chúng ta ai cũng có 
ước mơ được sống an 

ổn, hạnh phúc trên cuộc đời 
này. Đó là ước mơ chính đáng 
phản ánh nguyện vọng thâm 
sâu nhất trong trái tim của mỗi 
con người. Tuy nhiên chỉ có 
ước mơ không thôi thì chưa đủ 
để cho ta có được hạnh phúc. 
Chắc chắn hạnh phúc sẽ có mặt 
bên ta khi ta biết hành trì Ba 
Quy và giữ gìn Năm Giới. Bởi 
vì Ba Quy và Năm Giới là điểm 
hẹn của ước mơ, là nền tảng 
hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc 
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gia đình và xã hội. Đồng thời là 
con đường dẫn ta đi về hướng 
an lạc, giải thoát và giác ngộ. 

Kinh nghiệm của nhiều 
thế hệ Phật tử đi qua cho ta 
thấy rằng nếu thực tập được 
theo Ba Quy và Năm Giới thì 
ta có thể sống an lạc, vững chãi 
và thảnh thơi ngay trong giây 
phút hiện tại. Học hỏi và thực 
hành theo Ba Quy và Năm Giới 
ta sẽ đi đúng con đường chánh 
pháp; ta sẽ tránh được lỗi lầm, 
khổ đau, sợ hãi và thất vọng. Ta 
sẽ xây dựng được an lạc hạnh 
phúc cho ta, cho gia đình ta và 
đóng góp vào phẩm chất an lạc 
và hòa bình của xã hội.
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BA QUY KỲ DIỆU

Ba Quy nghĩa là ba 
sự quay về nương 

tựa. Trong chúng ta ai cũng có 
khuynh hướng, cũng có nhu 
yếu sống trong tình trạng an 
ninh và sự vững chãi của thân 
tâm. Bởi vì sự an ninh và vững 
chãi đó chính là nền tảng hạnh 
phúc của con người. Nếu chúng 
ta muốn có sự an ninh, vững 
chãi thì chúng ta phải có nơi 
nương tựa. Và chúng ta nương 
tựa vào đâu? Thường thường 
chúng ta nương tựa vào của 
cải, tiền bạc hay nương tựa vào 
một người nào đó. Tuy nhiên 
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người mà ta nương tựa có thể 
thay đổi, phản bội lại ta hoặc 
chết đi vì vậy mà nơi nương tựa 
của ta sẽ bị sụp đổ và ta có thể 
rơi vào tình trạng hụt hẫng, bơ 
vơ. Ngày xưa trên thế giới có 
những Hoàng Đế vì nhận thức 
sai lầm về cái chết, nên đã ra 
lệnh chôn theo rất nhiều cung 
tần mỹ nữ sau khi vị Hoàng Đế 
ấy băng hà. Ngày nay, những 
công trình khai quật khảo cổ, 
người ta phát hiện có nhiều 
người đã bị chôn sống như vậy 
trong các lăng mộ. Thật đáng 
thương cho những giai nhân 
bạc phận đã nương tựa vào nơi 
tưởng chừng như an ổn, vững 
chắc nhất trên đời - Nương tựa 
vào Hoàng Đế người có quyền 
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uy tối thượng -  Nhưng trái lại, 
họ đã gởi thân vào chốn phù 
hoa bèo bọt và để rồi nhận lấy 
một cái chết bi thảm nhất trần 
gian. Còn như chúng ta nương 
tựa vào của cải vật chất thì sao? 
Có nhiều người tin rằng nếu 
như sở hữu càng nhiều tài sản 
thì hạnh phúc càng lớn, cho 
nên bằng mọi giá họ đã dốc 
hết thời gian và năng lực của 
mình ra để bươn bả tìm cầu. 
Thật ra niềm tin đó có thể là 
một ảo tưởng, một điều mê tín. 
Bởi vì tuy có người giàu có, sở 
hữu rất nhiều tài sản nhưng họ 
vẫn không cảm thấy hạnh phúc 
và thường sống chơi vơi trong 
niềm cô đơn, tuyệt vọng. Tình 
trạng này xảy ra khá phổ biến 
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ở các nước kinh tế phát triển 
phương Tây. Vì vậy chúng ta 
thấy rằng sự bình an, hạnh phúc 
của con người không phải nằm 
ở hướng đó. Vả lại, dù của cải 
có giá trị bao nhiêu chăng nữa 
thì không phải lúc nào chúng 
cũng chung thủy và gắn chặt 
với ta suốt đời. Chắc hẳn trong 
chúng ta có người đã từng nghe 
hoặc đã trải qua những cuộc bể 
dâu do chiến tranh, động đất, 
bão lũ và sóng thần gây ra. Một 
trận động đất mạnh có thể hủy 
hoại, san phẳng cả một thành 
phố như thành phố cảng Kobe 
của Nhật chẳng hạn. Rồi trong 
khoảnh khắc con người trở nên 
trắng tay và lâm vào cảnh màn 
trời chiếu đất. Do vậy, chúng ta 
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cũng không nên quá lạc quan 
và tin tưởng một cách tuyệt đối 
vào những của cải, tài sản của 
mình. Thân mạng ta mà ta còn 
không biết trước, hà huống gì 
là những thứ của ta (ngã và ngã 
sở). Đức Phật luôn nhắc nhở 
mọi người phải thường xuyên 
quán niệm về sự vô thường 
biến thiên của vạn pháp để giải 
thoát những ý niệm sai lầm 
đưa tới khổ đau. Điều này được 
Ngài chỉ dạy khá tỉ mỉ, tường 
tận trong kinh Tám Điều Giác 
Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân. 

Trong cuộc sống, chúng ta 
đã từng gặp những người tuy 
tiền của không nhiều nhưng 
họ không lo lắng, không sợ hãi, 
không cảm thấy bấp bênh. Họ 
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sống đơn giản nhưng có rất 
nhiều an lạc, vững chãi, thảnh 
thơi. Bởi vì họ có sự nương tựa 
và sự nương tựa đó chính là 
Phật, Pháp, Tăng.
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Ba Viên Ngọc Quý

Bụt là thầy chỉ đạo
Bậc tỉnh thức vẹn toàn
Tướng tốt đoan nghiêm
Trí và bi viên mãn.
Pháp là con đường sáng
Dẫn người thoát cõi mê
Đưa con trở về
Sống cuộc đời tỉnh thức.
Tăng là đoàn thể đẹp
Cùng đi trên đường vui
Tu tập giải thoát
Làm an lạc cuộc đời.
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Con Về Nương Tựa Phật

Phật là người tỉnh thức, 
là người sáng suốt, là 

người có tâm thương yêu. Vì 
Phật là người tỉnh thức cho 
nên ta tôn xưng Ngài là bậc Đại 
Giác. Vì Phật là người có khả 
năng hiểu biết sâu sắc cho nên 
ta tôn xưng Ngài là bậc Đại Trí. 
Vì Phật là người có khả năng 
thương yêu lớn cho nên ta tôn 
xưng Ngài là đấng Đại Bi, đấng 
Đại Từ. Trong chúng ta ai cũng 
có những hạt giống ấy, những 
khả năng ấy (Kinh gọi những 
khả năng này là Phật tính). Vậy 
quy y Phật nghĩa là ta trở về 
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chăm sóc, tưới tẩm những hạt 
giống ấy tiềm tại trong ta sao 
cho những hạt giống này sớm 
được nảy mầm và ngày càng 
phát triển. Ngày Phật thành 
đạo, Ngài ngồi thiền suốt đêm. 
Vào buổi sáng tinh sương, nhìn 
lên thấy ngôi sao mai mọc, 
Ngài đạt được quả vị vô thượng 
chánh đẳng chánh giác (giác 
ngộ hoàn toàn). Những lời đầu 
tiên mà Phật thốt ra chứa đựng 
một chút ngạc nhiên. Ngài nói: 
“Lạ quá, tất cả mọi người đều 
có tuệ giác trong lòng. Vậy mà 
đời này sang đời khác, kiếp này 
sang kiếp khác, con người cứ 
trôi lăn mãi trong biển trầm 
luân, khổ ải.” Câu nói của Ngài 
có nghĩa rằng tuệ giác Ngài 
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đạt tới không phải được từ 
bên ngoài mang vào mà đã từ 
chiều sâu tâm thức phát hiện 
lên. Hạt giống của trí tuệ, hạt 
giống của từ bi đều có sẵn 
trong tâm thức mỗi người. Do 
đó, nếu ai có mục tiêu hướng 
thiện; có quyết tâm chuyển 
hóa những lậu hoặc, vô minh; 
có chí nguyện tu tập để có thể 
tiếp xúc và nuôi lớn bốn đức 
từ, bi, trí và giác (bản chất của 
Phật) thì đều có khả năng giải 
thoát, giác ngộ và chứng thành 
quả Phật.
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Phật Bảo

Phật bảo sáng vô cùng
Đã từng vô lượng kiếp

thành công
Đoan nghiêm thiền tọa giữa 

non sông
Sáng rực đỉnh Linh Phong
Trên trán phóng hào quang 

rực rỡ
Chiếu soi mọi nẻo hôn mông
Long Hoa hội lớn nguyện 

tương phùng
Tiếp nối pháp chánh tông
Xin quy y thường trú Phật 

Đà Gia.
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Con Về Nương Tựa Pháp

Pháp trước hết là nói 
đến giáo lý, tức là 

những lời dạy của đức Phật 
được ghi chép lại trong kho 
tàng kinh điển Phật giáo. Pháp 
còn là con đường trị liệu, con 
đường chuyển hóa phiền não 
khổ đau, là những pháp môn tu 
tập hữu hiệu để giúp con người 
đạt tới sự an lạc, vững chãi và 
thảnh thơi. Ngoài ra, tất cả 
những phương tiện có thể đưa 
ta trở về an trú trong phút giây 
hiện tại hoặc giúp cho ta thấy 
được bản chất của thực tại đều 
là Pháp cả. Như tiếng chuông 
chánh niệm chẳng hạn:
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Lắng lòng nghe, lắng lòng 
nghe, 

Tiếng chuông huyền diệu 
đưa về nhất tâm.

Hoặc những chiếc lá vàng 
rơi hay đóa hoa thược dược 
đang nở ngoài hàng dậu mà thi 
sĩ Quách Thoại đã trông thấy:

Đứng yên ngoài hàng dậu
Em mỉm nụ nhiệm mầu
Lặng nhìn em kinh ngạc
Vừa thoáng nghe em hát
Lời ca em thiên thâu
Ta sụp lạy cúi đầu.
Giáo pháp của Phật đã 

được trao truyền, đang được 
trao truyền và sẽ được trao 
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truyền. Nếu như ta có cơ duyên 
tiếp nhận, hành trì thì Pháp sẽ 
mang lại cho ta rất nhiều an lạc, 
chuyển hóa. Pháp có nhiều đặc 
tính và đây là bốn đặc tính tiêu 
biểu của Pháp.

Đặc tính thứ nhất của 
Pháp là thiết thực hiện tại 
(Sanditthika), tức là giáo pháp 
của Phật rất cụ thể, chứng 
nghiệm được chứ không phải 
là niềm tin mơ hồ bay bổng 
trên mây.

Đặc tính thứ hai của Pháp 
là đến để mà thấy (Ehipassika), 
tức là ta có thể đạt tới một kinh 
nghiệm trực tiếp mà không cần 
phải qua trung gian của một ai 
hết.
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Đặc tính thứ ba của Pháp 
là có công năng dẫn đạo đi lên 
(Upanayika), tức là giáo pháp 
của Phật có khả năng đưa ta 
tới chổ an lành tốt đẹp, có khả 
năng hướng thượng.

Đặc tính thứ tư của Pháp là 
vượt thoát thời gian (Akalika), 
nghĩa là khi thực tập giáo pháp 
thì ta nhận được một kết quả 
tức thời mà không cần phải 
chờ đợi yếu tố thời gian.

Giáo pháp của Phật có 
những tính năng ưu việt, mầu 
nhiệm như vậy, cho nên ta thấy 
rất cần thiết để cho ta quy y và 
nương tựa nơi Pháp
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Pháp Bảo

Pháp bảo đẹp vô cùng
Lời vàng do chính Bụt tuyên 

dương
Chư thiên trỗi nhạc tán hoa 

hương
Pháp mầu nhiệm tỏ tường
Ghi chép rõ ràng thành ba 

tạng
Lưu truyền hậu thế mười 

phương
Chúng con nay thấy được 

con đường
Nguyện hết sức tuyên dương
Xin quy y thường trú Đạt 

Ma Gia.
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Con Về Nương Tựa Tăng

Tăng - Sangha - là đoàn 
thể những người tu 

tập theo giáo pháp của Phật 
bao gồm bốn chúng: Xuất gia 
nam, xuất gia nữ, tại gia nam, 
tại gia nữ. Vì có sự phòng hộ sáu 
căn, cho nên họ không bị đắm 
chìm trong biển sắc, thanh, 
hương, vị… mênh mông. 
Do đó mà cuộc đời họ có rất 
nhiều tự do. Vì có sự thực tập 
trở về nương tựa Phật cho nên 
họ biết cách nuôi dưỡng, làm 
phát hiện bốn yếu tố từ, bi, trí 
và giác nơi họ. Vì có sự hành 
trì, ứng dụng  giáo pháp vào 
trong đời sống hàng ngày cho 



22

nên họ có niệm, định, tuệ; có 
an lạc, vững chãi và thảnh thơi. 
Quy y Tăng tức là ta nương tựa 
vào những người bạn tu ấy để 
học hỏi, trao đổi kinh nghiệm 
giúp cho ta tiến bộ trên con 
đường giác ngộ, giải thoát và 
chuyển hóa những tập khí yếu 
kém của mình. Nương tựa nơi 
tập thể cùng tu tập chung cũng 
giúp cho ta có cơ hội được tiếp 
nhận tuệ giác cộng đồng sâu 
sắc và qua đó ta mới có hy vọng 
thấy rõ hơn cũng như biết cách 
chuyển đổi tình trạng của gia 
đình ta, xã hội ta, đất nước ta và 
tình trạng của toàn cầu. Nương 
tựa Tăng ta sẽ được năng lượng 
Tăng thân che chở, bảo hộ vì 
vậy mà ta vững tâm đi tới không 
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còn phải lo sợ những mối hiểm 
nguy rình rập. Cơ hội được tu 
tập chung với Tăng thân sẽ cho 
chúng ta nhiều điều kiện thuận 
lợi để chuyển hóa, để chế tác 
hạnh phúc hơn khi tu tập một 
mình. Năng lượng tập thể của 
Tăng thân có thể giúp chúng ta 
bước được những bước thật dài 
trong sự chuyển hóa. Bởi vì khi 
ta nương vào năng lượng tập 
thể của Tăng thân thì niệm lực 
và định lực nơi ta sẽ mạnh mẽ 
hơn.

Nương tựa Tăng ta sẽ được 
tiếp nhận những pháp môn tu 
tập hữu hiệu giúp cho ta dễ 
thành công hơn trên con đường 
thể nghiệm tâm linh và khám 
phá thực tại. Cho nên ta thấy rõ 
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rằng Tăng chính là cửa ngõ để 
cho ta có thể tiếp xúc được với 
Pháp và Phật. Vì vậy Tăng là 
đối tượng cực kỳ quan trọng để 
cho ta trở về nương tựa quy y.
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Tăng Bảo

Tăng bảo quý vô cùng
Phước điền hạt tốt đã đơm 

bông 
Ba y một bát bước thong 

dong
Giới định tuệ dung thông 
Đi đứng nằm ngồi trong 

chánh niệm
Thiền cơ chứng đạt nên công
Chúng ta tất cả nguyện một 

lòng
Xin trở lại với Tăng thân
Xin quy y thường trú Tăng 

Già Gia.
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Vì Phật, Pháp và Tăng quý 
giá vô cùng cho sự an ninh của 
ta, hạnh phúc của ta cho nên 
ta gọi ba đối tượng quy y đó là 
Tam bảo, tức là ba viên ngọc 
quý.
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NĂM GIỚI NHIỆM MẦU

Giới cũng là Pháp cho 
nên có khi ta gọi là 

Giới pháp.  
Giới là nghệ thuật sống 

đem lại an lạc, hạnh phúc cho 
cá nhân và đoàn thể. Hành trì 
Năm Giới ta phải tin vào hiệu 
lực của Năm Giới. Ta phải tin 
vào Năm Giới như hiện thân 
của chân, thiện, mỹ nghĩa là 
cái thật nhất, cái lành nhất và 
cái đẹp nhất mà ta có thể kính 
ngưỡng, tôn thờ.

Giới đưa đường chỉ lối cho 
ta trong cuộc đời. Giới bảo hộ 
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ta, giữ gìn cho ta không sa vào 
hầm hố của tà kiến và tà hạnh. 
Giới bảo vệ gia đình ta, xã hội 
ta và củng cố được nền tảng 
hạnh phúc gia đình, xã hội. Vì 
vậy Giới là đối tượng của niềm 
tin nơi ta. Đây là một niềm tin 
có kiểm chứng chứ không phải 
niềm tin vu vơ. Năm Giới đã 
được chế tác từ kinh nghiệm 
của Phật và kinh nghiệm hành 
trì của nhiều thế hệ Phật tử. 
Nhờ học hỏi, thực tập Giới 
mà càng ngày ta càng có kinh 
nghiệm và hiểu biết sâu sắc 
thêm về Giới. Do đó mà ta thấy 
rằng Năm Giới rất cần thiết cho 
ta, gia đình ta và xã hội ta như 
ánh sáng mặt trời cần thiết cho 
các loài thảo mộc, như dưỡng 
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khí cần thiết cho sự hô hấp của 
con người.

Nhờ sống có chánh niệm, 
có tỉnh thức; nhờ kinh nghiệm 
khổ đau mà ta thấy được rằng 
nếu không thực hành theo 
Năm Giới thì ta sẽ đi vào con 
đường khổ đau sa đọa, gia đình 
và xã hội ta cũng sẽ đi vào con 
đường khổ đau, sa đọa. Cho 
nên đức Phật dạy rằng: Nếu ai 
thực tập Năm Giới thì người ấy 
sẽ đạt tới khả năng an trú hạnh 
phúc trong hiện tại.
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GIỚI THỨ NHẤT
KHÔNG GIẾT HẠI

Ý thức được những khổ 
đau do sự giết chóc 

gây ra,  con xin nguyện thực tập 
nuôi dưỡng tuệ giác Tương Tức 
và lòng Từ Bi để có thể bảo vệ 
sinh mạng của con người, của 
các loài động vật, thực vật và 
môi trường của sự sống. Con 
nguyện không sát hại, không để 
kẻ khác sát hại và không yểm 
trợ cho bất cứ một hành động 
sát hại nào trên thế giới, trong 
tư duy cũng như trong đời sống 
hằng ngày của con. Thấy được 
rằng tất cả những bạo động do 
sự sợ hãi, hận thù, tham vọng và 



31

cuồng tín gây ra đều bắt nguồn 
từ cách tư duy lưỡng nguyên và 
kỳ thị, con nguyện học hỏi thái 
độ cởi mở, không kỳ thị và không 
cố chấp vào bất cứ một quan 
điểm, một chủ thuyết hay một 
ý thức hệ nào để có thể chuyển 
hóa hạt giống cuồng tín, giáo 
điều và thiếu bao dung trong 
con và trong thế giới.

Sự sống thật quý giá. Sự sống 
có mặt khắp mọi nơi, trong ta và 
quanh ta, nó đa hình đa dạng. 
Sự sống không có tính cục bộ, sự 
sống của người này liên quan tới 
sự sống của người khác. Sự sống 
của loài này có liên quan tới sự 
sống của loài khác. Sự sống của 
con người có liên hệ tới sự sống 
của mọi loài động vật, thực vật 



32

và khoáng vật. Chúng ta đã biết 
rằng bảo vệ thiên nhiên cũng 
là bảo vệ con người. Bảo vệ sự 
sống ta phải bảo vệ cả đất, nước, 
không khí, núi rừng, sông hồ 
và biển cả. Ta phải bảo vệ sinh 
môi, ta phải bảo vệ cả trái đất. 
Phật dạy ta quán nhân duyên 
để thấy được rằng cái này có vì 
cái kia có, cái này không vì cái 
kia không, cái này sinh vì cái 
kia sinh, cái này diệt vì cái kia 
diệt. Nhờ vào cái thấy đó ta mới 
có thể bảo vệ sự sống một cách 
thông minh. Các loài mà ta gọi 
là hữu tình sẽ không thể nào tồn 
tại được nếu ta làm ô nhiễm các 
loài mà ta gọi là vô tình. Kinh 
Kim Cương nói đến chúng sinh 
tưởng như một ý niệm sai lầm về 
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thực tại. chúng sinh tức là loài 
hữu tình. Loài hữu tình không 
thể tồn tại nếu không có các loài 
vô tình. Không có các loài hữu 
tình ngoài các loài vô tình. Theo 
tuệ giác của kinh Kim Cương 
thì ranh giới giữa loài hữu tình 
và loài vô tình là ranh giới do ý 
niệm phân biệt vạch ra không 
phù hợp với thực tại. Nếu biết 
quán sát và biết suy xét ta không 
thể nào không hành trì giới thứ 
nhất. Chỉ khi nào ta hành trì giới 
thứ nhất thì trái đất và muôn 
loài mới có được một tương lai 
và an lạc của mọi loài mới có 
thể trở thành một sự thật.

Thực tập giới này chúng 
ta không tán thành bất cứ một 
hành động giết chóc nào; không 
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một sự giết hại nào có thể được 
biện hộ cả. Nhưng không giết 
thôi không đủ, chúng ta còn 
phải tìm cách ngăn không 
cho kẻ khác giết hại. Chúng ta 
không thể nói: Tôi không chịu 
trách nhiệm. Họ làm chuyện 
đó, còn tay tôi sạch.

Không phải chỉ không 
dùng thân giết hại mới là giữ 
giới thứ nhất. Nếu chúng ta để 
cho sự giết hại diễn ra trong tư 
tưởng, chúng ta cũng đã phạm 
giới. Chúng ta phải nhất quyết 
không chấp nhận sự giết hại kể 
cả trong tâm tưởng. Theo Phật, 
tâm là nền tảng của mọi hành 
động. Giết trong tâm là nguy 
hiểm nhất. Khi chúng ta tin 
tưởng, chẳng hạn như đường 
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lối của chúng ta là đường lối 
duy nhất cho nhân loại và kẻ 
nào đi theo đường lối khác là 
kẻ thù của chúng ta, thì hàng 
triệu người có thể bị giết vì ý 
niệm đó.

Tư duy nằm đằng sau 
mọi việc. Ta cần phải để con 
mắt ý thức nằm đằng sau mỗi 
ý nghĩ của mình. Không có 
sự hiểu biết đúng đắn về một 
hoàn cảnh hay một con người, 
suy nghĩ của ta có thể lầm lạc 
và gây ra hoang mang, tuyệt 
vọng, giận hờn hay thù hận. 
Công việc quan trọng nhất của 
chúng ta là phát triển sự hiểu 
biết đúng đắn. Nếu chúng ta 
thấy được một cách sâu sắc bản 
chất tương tức, nghĩa là tất cả 
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nương nhau mà có mặt, chúng 
ta sẽ thôi không còn trách móc, 
cãi vã và giết hại. Chúng ta sẽ 
trở nên bè bạn với tất cả mọi 
người. Trong khi thực tập bảo 
vệ con người, cỏ cây, cầm thú 
và đất đá, ta biết ta đang bảo vệ 
cho chính mình. Ta cảm được 
mối dây liên hệ bền vững, thân 
thương với tất cả mọi loài trên 
trái đất. 

Chức năng của giới này là 
vượt thoát khỏi cuồng tín, cố 
chấp và nuôi dưỡng tuệ giác 
tương tức và lòng từ bi. Từ và 
bi là hai yếu tố tình thương 
trong giáo pháp của Phật. Từ 
(maitri) có nghĩa là ý hướng và 
khả năng mang niềm vui tới cho 
một người hay một chúng sinh 
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khác. Còn bi (karuna) có nghĩa 
là ý hướng và khả năng làm vơi 
đi nỗi khổ nơi một người hay 
một chúng sinh khác. Chúng 
ta đã biết có những con người 
không có lòng từ bi, không có 
tình thương. Những con người 
đó hết sức cô đơn, họ không có 
khả năng liên hệ được với người 
khác và thiết lập tình thương 
đối với người khác. Có thể nói 
họ là những con người bơ vơ, 
lạc lõng và đau khổ nhất trên 
đời. Vì vậy mà tâm từ bi trong 
ta càng lớn thì đời sống của ta 
càng nhiều hạnh phúc. Ta nhìn 
mọi người bằng con mắt thương 
yêu, tha thứ thì đời ta sẽ không 
còn khổ đau nữa. Trong truyền 
thống Phật giáo Đại thừa thì 
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từ bi được mô tả như là những 
giọt nước cam lộ của đức Bồ Tát 
Quan Thế Âm. Giọt nước cam 
lộ - giọt nước của tình thương 
- có thể chữa lành mọi thương 
tích và mang lại niềm vui cho 
tất cả muôn loài.

Cam lộ một giọt rưới lên,
Xuân về trên khắp mọi miền 

núi sông.
Ngày nay trên thế giới có 

rất nhiều căm thù và bạo động. 
Người ta nhân danh chủ nghĩa, 
nhân danh tôn giáo, nhân 
danh Thượng đế để giết người. 
Nhưng trong truyền thống đạo 
Phật có một sự thực tập gọi là 
phá chấp. Phá chấp tức là ta 
không bị vướng vào bất cứ một 
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chủ nghĩa nào, một lý thuyết 
nào, một ý thức hệ nào dù là 
chủ thuyết Phật giáo.

Khi có một cái thấy nào 
đó, ta đừng cho rằng nó là chân 
lý tuyệt đối. Kẹt vào nó rồi thì 
không thể đi tới được. Tương 
tự như việc đã leo lên nấc thang 
thứ tư và cứ nghĩ rằng đó là nấc 
thang cao nhất nên cứ ôm khư 
khư lấy nấc thang thứ tư mà 
không chịu buông bỏ, do đó tự 
mình đánh mất cơ hội leo lên 
nấc thang thứ năm. Buông bỏ 
được nấc thang thứ tư, đó gọi là 
buông bỏ tri kiến, là phá chấp.

Kinh Bách Dụ kể rằng có 
một thương gia nọ rất mực 
thương yêu đứa con trai duy 
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nhất của mình. Trong một 
chuyến đi buôn xa, ở nhà bọn 
cướp đã đến cướp toàn bộ gia 
sản và đốt cháy gia trang của 
ông. Khi trở về trước cảnh 
hoang tàn đổ nát, ông phát hiện 
một xác trẻ thơ bị chết cháy 
đen. Ông tin chắc rằng đây là 
xác đứa con trai duy nhất của 
mình. Ông vô cùng đau đớn. 
Ông làm lễ hỏa thiêu cho cái 
xác ấy. Tro còn lại được ông  
cho vào cái túi gấm và luôn đeo 
bên mình. Ông tin rằng đây là 
tro cốt của con mình nhưng sự 
thực đứa con trai của ông vẫn 
đang còn sống. Cậu bé thừa lúc 
bọn cướp sơ hở đã trốn thoát 
được và tìm về ngôi nhà mới 
dựng lại của cha mình. Có một 
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đêm, trong lúc người thương 
gia đang ôm túi tro và rưng rức 
khóc nhớ con thì cậu bé gõ cửa. 
Ông ta hỏi: "Ai đó?" Đứa con 
trai trả lời: "Con đây! Con là 
con của Cha đây!" Nhưng ông 
ta không tin: "Mày là đồ lường 
gạt. Con của ta đã chết từ lâu 
rồi. Hãy đi đi". Ông ta nhất 
quyết không mở cửa và con trai 
của ông buồn bã bỏ đi. Lần này 
ông đã thực sự mất con. Sau 
khi kể xong câu chuyện, Phật 
kết luận rằng có người cứ chấp 
vào một cái thấy mà họ cho là 
chân lý, vì vậy khi chân lý đến 
gõ cửa thì họ lại không thèm 
mở cửa. Thái độ cố chấp, giáo 
điều thường đưa tới u mê, cực 
đoan và cuồng tín. Còn thực 
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tập theo tinh thần phá chấp của 
đạo Phật sẽ cho ta nhiều cơ hội 
để tiếp cận với sự thật, đồng 
thời mang đến cho ta rất nhiều 
tự do, cởi mở. Khi nào trái tim 
chúng ta có nhiều tình thương, 
bao dung và độ lượng thì khi ấy 
cuộc sống của chúng ta mới có 
nhiều bình an và hạnh phúc...

Giáo dục về tình thương, 
ngày xưa tổ tiên ta từng dạy: 
Nhiễu điều phủ lấy giá gương, 
người trong một nước phải 
thương nhau cùng. Chữ “phải” 
ở đây ngoài ý nghĩa luân lý ra, 
nó còn là một mệnh lệnh, một 
sự nhắc nhở, cảnh báo cho con 
cháu về sau. Cùng sinh ra từ 
một bào thai (Đồng bào) chúng 
ta phải yêu thương nhau, chấp 
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nhận nhau và luôn luôn tay 
trong tay để tiến về phía trước. 
Chúng ta không vì quá tôn 
sùng một chủ thuyết hay một 
tín ngưỡng mà xem nhẹ tình 
huynh đệ ruột rà. Tình huynh 
đệ mãi mãi cao đẹp và chúng ta 
cần đặt để một nơi cao quý nhất 
trong trái tim của mình. Bài học 
lịch sử từ hai triều đại Lý, Trần 
cho chúng ta thấy khi nào tình 
huynh đệ được củng cố, thì khi 
ấy đất nước và dân tộc chúng ta 
mới có một tương lai. 

Để nuôi dưỡng và phát 
triển tâm từ bi thì chúng ta 
nên thực tập ăn chay bớt ăn 
thịt lại đồng thời thay đổi thói 
quen ăn uống không có nhiều 
chất liệu tình thương. Bởi có 
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những cách ăn uống gây ra rất 
nhiều khổ đau cho người và 
cho vật.

Chiều nay, em bé sang nhà 
hàng xóm chơi đùa với đứa bạn 
của em bên ấy. Nghe thấy tiếng 
nói cười rộn rã đằng sau, em bé 
bước xuống và vô cùng kinh 
ngạc khi nhìn thấy con Lu Lu 
đang nằm chết trên sàn nước 
cạnh gốc xoài. Quá hoảng hốt, 
em bé chạy ngay về nhà ôm 
mặt khóc nghẹn ngào. Nước 
mắt ràn rụa trên mi, em bé bồi 
hồi nhớ lại mỗi lần sang bên ấy 
chơi thì con Lu Lu chạy ra đầu 
ngõ chào đón em như người 
bạn thân. Nó mừng quýnh 
chồm lên người em và cái đuôi 
của nó lắc qua lắc lại trông 
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rất ngộ nghĩnh, dễ thương. 
Nhưng bây giờ thì nó nằm im 
bất động, đôi mắt nhắm lại và 
trên cổ nó vương đầy vết máu. 
Vết máu này có thể được người 
ta mau chóng làm sạch để sau 
đó chế biến thành những món 
ăn, nhưng vết máu còn đọng 
lại trong tâm trí em không biết 
đến bao giờ thì mới nhạt phai? 
Thương con Lu Lu quá, em bé 
âm thầm viết tên của nó xuống 
một mẩu giấy nho nhỏ rồi lặng 
lẽ lên chùa bỏ vào trong chiếc 
chuông để cầu siêu cho nó. 

Nếu chúng ta từ khước 
những lề thói ẩm thực bán khai, 
biết ăn chay và có thực tập giữ 
giới thì đã không làm cho em 
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bé của chúng ta bị thương tích 
như vậy.

Có người ăn chay chỉ vì 
muốn thêm sức khỏe, vì sợ ăn 
chất béo. Nhưng trong khi ăn 
chay ta có thể nuôi dưỡng đức 
từ bi. Thấy cắt cổ một con vật 
để máu chảy ra làm tiết canh, 
ta không chịu nổi. Lúc đầu có 
thể ta đã chịu nổi, vì khi sinh 
ra và lớn lên ta đã thấy sát sinh 
nên thành quen mắt. Nên khi 
tập quán chiếu, ta thấy rằng 
trong trường hợp ta bị cứa cổ 
như vậy thì ta đau khổ lắm. Do 
đó ta nhìn vào con vịt, con gà 
hay con cá đang bị giết, ta thấy 
trong lòng không an ổn. Khi 
thấy hàng trăm hàng ngàn con 
gà đang bị đẩy vào máy để bị 
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cắt cổ và nhổ lông, hoặc thấy 
người ta đẩy từng con bò, con 
này rồi tới con kia vào lò sát 
sinh. Nhìn nét mặt u buồn, sợ 
hãi của chúng, tự nhiên ta thấy 
trong lòng đau xót. Nhiều người 
chứng kiến cảnh tượng như 
vậy một lần thì họ phát nguyện 
ăn chay trọn đời. Thế giới đầy 
dẫy những căm thù, bạo động. 
Chiến tranh là do chúng ta 
không nuôi dưỡng lòng từ bi. 
Ăn chay là một trong những 
phương pháp nuôi dưỡng lòng 
từ bi của chúng ta. Ăn chay là 
thực tập bất hại. Ngoài ra, chúng 
ta phải nhìn cây cối, sông nước, 
bầu không khí để thấy rằng cây 
cối, sông nước, địa cầu cũng 
cần phải được bảo vệ, vì tất cả 
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đều có sự sống. Khi chúng ta 
thiếu tâm từ bi, chứng kiến sự 
giết chóc và tàn hại đời sống 
mà không động lòng thì chúng 
ta không có hạnh phúc. Không 
có tình thương thì không có 
hạnh phúc. Ngày xưa có một 
thi sĩ viết về bát canh thịt:

Thiên bách niên lai uyển lý 
canh

Oán thâm như hải, hận 
nan bình

Dục tri thế thượng đao binh 
kiếp

Thí thính đồ môn dạ bán 
thanh.

Dịch:
Ngàn năm qua một bát canh
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Oán sâu biển cả hận thành 
non cao

Muốn hay nguồn gốc binh 
đao

Lắng nghe quán thịt tiếng 
gào thâu đêm.

Chỉ cần nhìn vào bát canh 
và miếng thịt trong đó, ta sẽ 
thấy niềm oán hận của các loài 
bị tàn sát; nỗi oán hận này sâu 
như biển, lớn như núi. Nếu 
muốn biết được bản chất của 
chiến tranh ở trên thế giới, chỉ 
cần nửa đêm thức dậy lắng 
nghe tiếng gào thét của những 
con vật đang bị sát hại ở nhà đồ 
tể. Cho nên nếu có nhiều người 
biết thực tập ăn chay đàng 
hoàng thì chiến tranh sẽ giảm. 
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Ăn chay để tâm từ bi và tâm 
bất hại phát triển trong lòng từ 
trẻ em cho đến người lớn, đó là 
một trong những phương pháp 
hay nhất để mang lại hoà bình.

Các số liệu thống kê của 
Liên Hiệp Quốc cho thấy việc 
chăn nuôi gia súc lấy thịt đã thải 
vào bầu khí quyển 50% chất khí 
mêtan (CH4) gây hiệu ứng nhà 
kính. Và cũng từ chăn nuôi gia 
súc, gia cầm lấy thịt khiến cho 
nhiều dịch bệnh nguy hiểm 
phát sinh trong những năm 
gần đây. Vì vậy khi ăn chay ta 
đã góp phần vào việc bảo vệ  
sinh môi và làm giảm thiểu sự 
hâm nóng địa cầu.
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GIỚI THỨ HAI
KHÔNG TRỘM CẮP

Ý thức được những 
khổ đau do lường 

gạt, trộm cắp, áp bức và bất 
công xã hội gây ra, con nguyện 
thực tập san sẻ thì giờ, năng lực 
và tài vật của con với những 
kẻ thiếu thốn, trong cả ba lĩnh 
vực tư duy, nói năng và hành 
động của đời sống hằng ngày. 
Con nguyện không lấy làm tư 
hữu bất cứ một của cải nào 
không phải do tự mình tạo ra. 
Con nguyện thực tập nhìn sâu 
để thấy rằng hạnh phúc và khổ 
đau của người kia có liên hệ 
mật thiết đến hạnh phúc và khổ 



52

đau của chính con, rằng hạnh 
phúc chân thực không thể nào 
có được nếu không có hiểu biết 
và thương yêu, và đi tìm hạnh 
phúc bằng cách chạy theo quyền 
lực, danh vọng, giàu sang và sắc 
dục có thể đem lại nhiều hệ lụy 
và tuyệt vọng. Con đã ý thức 
được rằng hạnh phúc chân thực 
phát sinh từ chính tự tâm và 
cách nhìn của con chứ không 
đến từ bên ngoài, rằng thực tập 
phép tri túc con có thể sống hạnh 
phúc được ngay trong giây phút 
hiện tại nếu con có khả năng trở 
về giây phút ấy để nhận diện 
những điều kiện hạnh phúc 
mà con đã có sẵn. Con nguyện 
thực tập theo chánh mạng để 
có thể làm giảm thiểu khổ đau 
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của mọi loài trên trái đất và để 
chuyển ngược lại quá trình hâm 
nóng địa cầu. 

Không trộm cắp nghĩa là 
ta không được lấy bất cứ vật gì 
dù lớn hay bé, nhiều hay ít, hữu 
hình hay vô hình mà không có 
sự đồng ý của chủ sở hữu. Trộm 
cắp thuộc tà nghiệp ngược với 
chánh nghiệp trong giáo lý Bát 
Chánh Đạo. Tà có nghĩa là 
nghiêng, tà nghiệp tức là hành 
động sai trái, lỗi lầm, không có 
tính hướng thiện. Trộm cắp 
biểu hiện qua nhiều hình thái 
với muôn hình vạn trạng đồng 
thời gây ra rất nhiều khổ đau, 
thảm họa cho con người. 

Một buổi trưa hè nắng như 
đổ lửa, hai bà cháu - từ miền quê 
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đi vào thành phố - bước vào một 
cửa tiệm để mua nước uống. Sau 
khi nhận hai bịch nước, người 
bà bèn mở túi xách ra lấy tiền 
để trả. Nhưng tìm kiếm mãi mà 
không thấy gói tiền ở đâu. Bất 
chợt đứa cháu phát hiện có một 
đường rạch trên chiếc túi và vội 
vàng chỉ cho bà xem. Khi nhìn 
thấy sự thật thì hai bàn tay gầy 
guộc của bà bắt đầu run rẩy và 
nét mặt của bà trở nên xanh xao 
trông thật đáng thương. Trả lại 
hai bịch nước cho người chủ 
quán, hai bà cháu dắt tay nhau 
thờ thẩn bước đi. Không biết 
hai người khốn khổ này rồi sẽ đi 
đâu khi niềm ước mơ và những 
dự định của họ đã bị thiêu rụi 
giữa ánh nắng trưa hè.
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Chúng ta ai cũng biết của 
cải, tài chính là phương tiện 
sống thiết yếu của con người 
trong xã hội ngày nay. Nếu bị 
đánh cắp hoặc bị chiếm đoạt thì 
cuộc sống sẽ gặp rất nhiều khó 
khăn, và không ít người lâm vào 
tình trạng khủng hoảng, tuyệt 
vọng để rồi phải tìm tới cái chết. 
Như vậy từ trộm cắp có thể dẫn 
đến giết hại. Đây không chỉ là 
sự liên hệ giữa giới thứ nhất và 
giới thứ hai, mà tất cả các giới 
đều có sự liên quan, tương tức, 
cộng hưởng với nhau. Để trình 
bày cho cái thấy này, người xưa 
nói rằng nếu như ta uống rượu 
say sưa (phạm giới thứ năm) 
thì ta có thể phạm vào các giới 
còn lại như giết hại, trộm cắp, 
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hãm hiếp hay nói lời gian dối, 
thô tục. Do đó chúng ta phải 
cẩn thận lắm mới được. Không 
nên chủ quan xem nhẹ bất cứ 
giới nào trong năm giới mà 
mình đã phát nguyện giữ gìn. 

Nếu nhìn phần thô của 
hành vi trộm cắp như khoét 
vách, đào tường, bắt cá, trộm 
dưa, đo gian, cân thiếu. v.v… thì 
ta dễ nhận ra hơn. Nhưng nếu 
nhìn sâu bên trong thì trộm cắp 
có nhiều hình thức tinh vi như 
là sử dụng phí phạm tài nguyên 
thiên nhiên, tiêu xài thừa thãi 
các vật dụng nơi công sở, xâm 
lược, tham nhũng, áp bức bóc 
lột dưới  nhiều hình thức trong 
đó có việc sử dụng lao động 
trẻ em; đầu tư vào những vùng 
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kém phát triển nhằm bòn rút 
thời gian, sức lao động và xâm 
phạm tiết hạnh công nhân; chi 
trả tiền lương rẻ mạt không 
tương xứng với công sức của 
người làm việc. Duy trì một nhà 
máy làm ô nhiễm nước sông và 
không khí cũng là một hành vi 
trộm cắp. Không khí và nước 
sông là tài sản chung của tất cả 
mọi người. Làm cho không khí 
và dòng sông ô nhiễm là phạm 
giới thứ nhất (không sát hại) và 
cũng phạm giới thứ hai (không 
trộm cắp).

Giới này biểu lộ lý tưởng 
liêm khiết và ý nguyện thực 
hiện công bằng xã hội của 
người Phật tử. Thay vì trộm 
cắp, bóc lột hay đàn áp, chúng 
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ta thực tập bố thí (hiến tặng). 
Bố thí là một trong sáu pháp 
Ba la mật. Ba la mật có nghĩa là 
có công năng đưa sang bờ bên 
kia - bờ của an lạc và giải thoát 
khổ đau. Trong đạo Phật chúng 
ta nói có ba loại tặng phẩm. 
Thứ nhất tài thí, tức là những 
tặng phẩm thuộc về vật chất 
như lương thực, y phục, thuốc 
men, tài chính… Thứ hai Pháp 
thí, tức là giúp người tự lực tự 
cường, giúp cho họ kỹ thuật 
cũng như giúp cho họ biết cách 
đứng vững trên hai chân mình. 
Giúp bằng chánh Pháp để họ có 
thể chuyển hóa những sợ hãi, 
giận hờn và tuyệt vọng. Thứ ba 
vô úy thí, chúng ta sợ nhiều thứ 
như cảm thấy không an ninh, 
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sợ cô đơn, sợ già, sợ bệnh, sợ 
chết… Để giúp người không bị 
tàn phá bởi những nỗi sợ hãi 
đó, chúng ta thực tập loại bố 
thí thứ ba này.

Tuy nhiên, để cho phép bố 
thí có phẩm chất cao thì chúng 
ta phải thực tập trong tinh thần 
vô phân biệt, nghĩa là bố thí 
mà không thấy có người bố thí, 
phẩm vật bố thí và người tiếp 
nhận bố thí. Một khi áp dụng 
thành công giáo lý Tánh Không 
vào phép bố thí sẽ mang lại cho 
ta hạnh phúc rất lớn và công 
đức vô lượng.

Bồ Tát Quan Thế Âm là 
người thực tập phép thí thứ ba 
này một cách hoàn hảo. Trong 
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Tâm Kinh Bát Nhã, Ngài chỉ 
chúng ta cách chuyển hóa, vượt 
thắng sợ hãi và mỉm cười cưỡi 
trên sóng sinh tử. Ngài nói rằng 
không có sinh, không có diệt, 
không có có, không có không, 
không có tăng, không có giảm. 
Nghe như vậy giúp chúng ta 
nhìn sâu vào bản chất của thực 
tại để thấy rằng sinh và diệt, 
có và không, đến và đi, tăng 
và giảm đều là những ý niệm 
mà chúng ta gán lên cho thực 
tại. Trong khi đó thực tại vượt 
lên trên mọi khái niệm. Khi 
nhận ra bản chất tương tức của 
vạn vật - sinh và tử đều là khái 
niệm - chúng ta vượt thắng sợ 
hãi, giải thoát tử sinh.
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Không cần phải là người 
giàu có mới có thể thực hiện 
phép bố thí. Ta có thể hiến 
tặng cho người những ý đẹp, 
tâm trong; những lời nói ngọt 
ngào, chia sẻ; những hành động 
nâng đỡ, động viên. Hoặc khi 
tiếp thọ Ba Quy và Năm Giới, 
sống đúng theo tinh thần của 
Quy và Giới, ta sẽ bảo hộ được 
ta và những người thân của 
ta. Như vậy là ta đã thực hiện 
thành công phép bố thí Ba la 
mật rồi.

Đức Phật dạy rằng tâm là 
nền tảng của mọi hành động và 
ta cần ghi nhớ điều đó. Hành 
động trộm cắp xuất phát từ 
tâm tham, và khi tâm này chưa 
được điều phục thì cuộc đời 
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ta vẫn còn chơi vơi trong đêm 
dài sầu khổ. Dân gian thường 
nói: “Lòng tham của con người 
không đáy”. Đã không đáy thì 
bỏ bao nhiêu vào cũng không 
đầy. Không đầy thì không có 
an lạc, bởi vì cái cảm giác thiếu 
thốn (khổ thọ) cứ mãi bám theo 
ta và cuốn ta vào dòng xoáy của 
bận rộn. Nếu như ta có cơ may 
thoát ra được và sống theo con 
đường tri túc, đạm bạc thì ta 
sẽ có nhiều hạnh phúc (Tri túc 
tức là vừa đủ, không đến nỗi 
thừa thãi mà cũng không thiếu 
thốn). Ta phải biết rằng giàu có 
không phải đã là hạnh phúc. 
Hạnh phúc chỉ có được khi có 
mặt yếu tố bình an, mà bình an 
không thể có được nếu không 
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có hiểu biết và thương yêu. Có 
rất nhiều người cho rằng phải 
có tiền tài, danh vọng và sắc 
dục mới có hạnh phúc. Nhưng 
điều đó không đúng. Có rất 
nhiều người có đủ những điều 
kiện ấy nhưng họ vẫn rất đau 
khổ, họ vẫn có thể tự tử vì họ 
thiếu khả năng hiểu biết và 
thương yêu. Hiểu và thương là 
nền tảng của hạnh phúc chân 
thật, nó giúp chính mình và kẻ 
khác vượt thắng khó khăn, sợ 
hãi để có thể đạt tới hạnh phúc 
đích thực. Còn nếu có tiền bạc, 
danh vọng và sắc dục mà thiếu 
khả năng hiểu và thương thì 
tiền bạc, danh vọng và sắc dục 
ấy trở thành con dao hai lưỡi 
và sẽ tàn hại mình. Vì ý thức 
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được điều đó nên mỗi chúng ta 
tự động sẽ không đi tìm hạnh 
phúc về phía ngũ dục.

Trong đạo Phật có nói tới 
năm đối tượng của sự ham 
muốn (ngũ dục) bao gồm: Tài 
(tiền bạc), sắc (sắc dục), danh 
(tiếng tăm), thực (tiện nghi 
ẩm thực), thùy (tiện nghi ngủ 
nghĩ). Năm đối tượng này 
thường gây cho ta một ảo tưởng 
về hạnh phúc chân thật. Ta nghĩ 
rằng nếu như ta nắm bắt được 
những đối tượng trên, thì ta sẽ 
được thỏa mãn sự thèm khát 
của ta và ta sẽ có hạnh phúc. 
Nhưng kỳ thực, ta chẳng bao 
giờ thấy cơn thèm khát của ta 
được thỏa mãn cả. Như người 
khát mà uống nước biển vậy; 
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càng uống lại càng khát, càng 
uống càng bị hành hạ bởi vị 
mặn của muối.

Trong kinh đức Phật có 
ví ái dục như một khúc xương 
trần (Khúc xương mà không 
còn miếng thịt nào sót lại). Khi 
ta ném cho con chó một khúc 
xương trần thì nó rất thích. Nó 
tranh giành với những con chó 
khác để chiếm cho được khúc 
xương ấy mà gặm. Nhưng 
gặm hoài gặm mãi mà con chó 
không bao giờ thỏa mãn được 
sự thèm khát của nó. Nếu khúc 
xương trần không thể nào làm 
no một con chó, thì đối tượng 
của ái dục không bao giờ làm 
thỏa mãn cái khát khao của 
một con người. 
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Chúng ta dễ bị đánh lừa 
bởi năm đối tượng ham muốn 
đó. Cái tưởng của ta tạo ra bóng 
dáng hạnh phúc chứ không 
phải là hạnh phúc chân thật. Và 
tri giác của ta về một đối tượng 
thường rất khác với tự thân của 
đối tượng đó. Ta nghĩ nếu như 
ta được sống bên cạnh người ấy 
thì ta sẽ hạnh phúc suốt đời. Ta 
sẽ vui từ sáng, trưa, chiều, tối 
cho đến cả trong giấc mơ nữa. 
Nhưng thực tế có thể rất khác 
xa với những gì ta nghĩ.

Nghiêng nghiêng mái tóc 
hương nồng,

Thời gian lặng rót một dòng 
buồn tênh.

(Lưu Trọng Lư) 
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Nhìn mái tóc nghiêng 
nghiêng của cô hàng xóm đang 
ngồi quay tơ, theo cái tưởng (tri 
giác) của tác giả thì mái tóc ấy 
rất thơm (hương nồng). Nhưng 
thật ra mái tóc ấy chỉ thơm nhè 
nhẹ chứ không thơm nồng như 
thi sĩ đã nghĩ. Bởi vì như chúng 
ta đã biết vào thập niên ba 
mươi những cô thôn nữ xứ ta 
đều dùng trái bồ kết nấu nước 
để gội đầu (sạch gàu, mượt tóc, 
bảo vệ môi trường), chứ không 
sử dụng những loại dầu gội đầu 
cao cấp như ngày nay.
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GIỚI THỨ BA
KHÔNG TÀ DÂM

Ý thức được những khổ 
đau do thói tà dâm 

gây ra, con xin học hỏi theo tinh 
thần trách nhiệm để giúp bảo vệ 
tiết hạnh và sự an toàn của mọi 
người, mọi gia đình và trong xã 
hội. Con biết tình dục và tình 
yêu là hai cái khác nhau, rằng 
những liên hệ tình dục do thèm 
khát gây nên luôn luôn mang tới 
hệ lụy, đổ vỡ cho con và cho kẻ 
khác. Con nguyện không liên hệ 
tình dục với bất cứ ai nếu không 
có tình yêu đích thực và những 
cam kết chính thức và lâu dài. 
Con sẽ làm mọi cách có thể để 
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bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà 
dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ 
của các gia đình và của đời sống 
đôi lứa. Con nguyện học hỏi 
những phương pháp thích ứng 
để chăm sóc năng lượng tình 
dục trong con, để thấy được sự 
thật thân tâm nhất như và để 
nuôi lớn các đức Từ, Bi, Hỷ và 
Xả, tức là những yếu tố căn bản 
của một tình yêu thương đích 
thực để làm tăng trưởng hạnh 
phúc của con và của người khác. 
Con biết thực tập Tứ Vô Lượng 
Tâm ấy, con sẽ được tiếp tục đẹp 
đẽ và hạnh phúc trong những  
kiếp sau.

Không tà dâm nghĩa là ta 
không quan hệ tình dục với 
người không phải là vợ hay 
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chồng của ta. Giới này là một 
món quà của đức Phật dành 
riêng cho người Phật tử tại gia 
để giúp họ bảo vệ hạnh phúc 
lứa đôi cũng như hạnh phúc 
gia đình.

Biết bao thảm kịch đã xảy 
ra vì hành động tà dâm, vì nếp 
sống thiếu trách nhiệm. Biết 
bao gia đình đã ly tán vì nạn tà 
dâm, và biết bao trẻ em đã là 
nạn nhân trực tiếp của sự lợi 
dụng và cưỡng bức của những 
người lớn không có tinh thần 
trách nhiệm. Có rất nhiều 
mảnh đời bất hạnh được sinh 
ra từ những cuộc tình gió trăng 
vụng trộm, và các em phải mang 
theo những khổ đau, mặc cảm 
suốt cả cuộc đời. Theo tuệ giác 
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đạo Phật thì con ta và ta tương 
tức - không phải là hai thực thể 
biệt lập với nhau - Con ta là sự 
tiếp nối của ta và mang ta đi về 
tương lai. Con ta cũng chính là 
ta. Vì vậy con ta hạnh phúc là 
ta hạnh phúc, con ta đau khổ 
là ta đau khổ, con ta đi về nơi 
u tối thì ta đi về nơi u tối. Dù 
trong giá thú hay ngoài giá thú, 
dù ta có thừa nhận hay không 
thừa nhận con mình thì trong 
bản chất mối quan hệ giữa cha 
mẹ và con cái bất khả phân ly. 
Thấy được sự thật này, ta sẽ biết 
chọn cho mình một sự tiếp nối 
đẹp để đi về tương lai. 

Từ Đông sang Tây từ cổ 
chí kim, người ta luôn luôn ca 
tụng tình yêu chung thủy đồng 
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thời lên án và xem những kẻ 
tà dâm là phi đạo đức, là kẻ dã 
tâm phá hoại gia can, phá hoại 
hạnh phúc của người. Cho nên 
những người như vậy thường 
tự đánh mất niềm tin và sự 
tôn trọng đối với tổ chức, cọng 
đồng. Nếu là nhà chính trị y sẽ 
phải đối diện với nhiều gay go, 
thử thách cho sự nghiệp chính 
trị của mình khi đã vướng 
vào những vụ bê bối tình ái 
(scandal). Người có hành vi bất 
chính thường sống trong tâm 
trạng bất an, phập phồng lo sợ. 
Lo sợ bị người thân phát hiện 
ra sự gian dối, phản bội của 
mình; lo sợ  mình phải trả giá 
bằng những tai họa, hệ lụy về 
sau. Trên con đường này quả 
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thực có rất nhiều quá hoạn, 
khổ đau. Vì vậy mà trong kinh 
Samiddhi đức Phật đã nói:

Chúng sinh theo dục tưởng,
Trú trong dục tưởng ấy,
Không biết dục là gì,
Nên đi vào nẻo chết.
Cảm giác cô đơn rất phổ 

biến trong xã hội chúng ta. 
Không có truyền thông giữa 
ta và người khác, kể cả những 
người trong gia đình; cảm giác 
cô đơn thúc đẩy ta đi đến chổ 
quan hệ giới tính. Ta tin tưởng 
một cách ngây thơ rằng quan 
hệ giới tính sẽ giúp ta cảm 
thấy bớt cô đơn, nhưng điều ấy 
không đúng. Khi không có đủ 
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truyền thông với người khác về 
mặt tâm hồn, quan hệ thân xác 
sẽ đào sâu thêm hố ngăn cách 
và hủy diệt cả hai bên. Niềm 
tin rằng quan hệ giới tính sẽ 
giúp ta giải tỏa cô đơn là một 
thứ mê tín. Ta không nên bị 
nó đánh lừa. Trên thực tế, khi 
chiếc cầu hiểu biết và thương 
yêu chưa được thiết lập thì ta sẽ 
cảm thấy cô đơn hơn, rách nát 
hơn sau đó. Trong quan hệ giới 
tính người ta có thể bị thương 
tổn, không chỉ riêng người phụ 
nữ mà người đàn ông cũng bị 
thương rất nặng. Thực tập giới 
này để ngăn không cho mình 
và kẻ khác bị thương và cũng 
là cách hữu hiệu nhất để khôi 
phục lại sự bình an và vững 
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chãi trong ta, trong gia đình và 
xã hội ta.

Trong truyền thống đạo 
Phật, ta nói đến tính thống nhất 
của thân tâm. Cái gì xảy ra cho 
thân cũng đồng thời xảy ra cho 
tâm. Sự trong sạch của thân thể 
cũng là sự trong sạch của tâm 
hồn; sự bạo động của thân cũng 
chính là sự bạo động của tâm. 
Khi giận, chúng ta nghĩ mình 
giận trong tâm chứ không phải 
giận nơi thân, nhưng điều ấy 
không đúng. Khi thương ai, ta 
muốn ở gần người đó, khi giận 
ai ta lại không muốn đụng đến 
họ, hay bị họ đụng đến ta. Như 
vậy ta không thể nói thân là 
riêng và tâm là riêng.
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Quan hệ giới tính là một 
sự kết hợp giữa thân thể và 
tâm hồn. Đây là một cuộc gặp 
gỡ hết sức quan trọng, không 
thể hành động một cách tùy 
tiện, bê bối được. Trong tâm 
hồn ta có những vùng riêng 
tư - những kỷ niệm, những 
nỗi đau, những bí mật - ta 
chỉ muốn chia sẻ với người ta 
thương và tin cậy nhất mà thôi. 
Không phải với ai mình cũng 
đem tâm can ra thổ lộ. Trong 
Hoàng Thành có một khu vực 
không ai được bước đến gọi 
là Tử Cấm Thành; chỉ có nhà 
vua và thân tộc mới được qua 
lại trong đó mà thôi. Trong 
tâm hồn ta cũng có một vùng 
như vậy, ta không cho phép ai 
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bước vào, ngoại trừ người mà 
ta thương yêu và tin cậy nhất.

Với thân thể cũng vậy. 
Có những vùng nơi thân thể 
ta không muốn ai lại gần hay 
đụng chạm đến, trừ phi đó là 
người mà ta kính trọng, yêu 
thương và tin cậy nhất. Khi ta 
bị đụng chạm một cách bừa 
bãi, tùy tiện với một thái độ 
thiếu nhẹ nhàng, tế nhị ta cảm 
thấy bị sỉ nhục nơi thân thể và 
trong tâm hồn. Còn người đến 
với ta bằng sự tôn trọng, nhẹ 
nhàng, tế nhị và hết lòng quan 
tâm mang lại cho ta một sự 
truyền thông và cảm thông sâu 
sắc. Chỉ trong trường hợp đó 
ta mới không cảm thấy bị tổn 
thương, xúc phạm hay lợi dụng 
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cho dù một mảy may. Điều này 
không thể xảy ra nếu không 
có sự cam kết dâu dài và tình 
thương yêu đích thực. Quan hệ 
bừa bãi không thể được gọi là 
tình yêu. Tình yêu thì sâu, đẹp 
và trọn vẹn.

Mặc dù hai người đã cưới 
nhau, nhưng vẫn phải luôn luôn 
kính trọng lẫn nhau, không 
được có những cử chỉ, hành 
động thô lỗ với người hôn phối 
của mình. Phải thấy thân thể 
của mình cũng linh thiêng như 
của người kia thì lúc đó tình 
yêu mới kéo dài được. Tình yêu 
là một quá trình khám phá. 

Giới thứ ba có liên hệ đến 
tình yêu, và sự liên hệ giữa hai 
người đứng về phương diện 
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tình dục. Đức Thế Tôn dạy về 
tình yêu rất sâu sắc và đầy đủ. 
Tình yêu chân thật có chứa 
những yếu tố: Từ, bi, hỷ và 
xả. Phải thấy ta và người kia 
là một. Những khổ đau của 
người kia là những khổ đau 
của mình, và khổ đau của mình 
cũng là khổ đau của người kia. 
Ta không loại trừ người kia ra 
khỏi hạnh phúc và khổ đau của 
mình được. Muốn xây dựng 
tình yêu chân thật chúng ta cần 
thực tập giới thứ ba. Đi tìm thú 
vui trong tình dục mà phá đổ 
những yếu tố của tình thương 
đích thực là phạm giới. Phải 
thấy rằng sự an ninh và toàn 
vẹn của người kia là sự an ninh 
và toàn vẹn của chính mình. 
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Phải thấy rằng thân và tâm của 
người kia là nơi linh thiêng, 
cần phải được tôn trọng thì lúc 
đó tình thương chân thật mới 
thật sự có mặt. Sự toàn vẹn của 
cơ thể có liên hệ tới sự toàn vẹn 
của tâm hồn. Với nền văn hóa 
xưa, chúng ta chỉ giao phó thân 
tâm cho người kia chỉ khi nào 
người ấy trở thành bạn tri kỷ 
của đời mình. 

Trong việc giữ gìn và thực 
tập giới thứ ba, chúng ta phải 
luôn luôn nhìn vào bản chất 
tình thương của mình để thấy 
rõ và không bị lừa gạt bởi cảm 
thọ của mình. Đôi khi ta nghĩ ta 
thương một người, nhưng tình 
thương ấy có thể chỉ là một cố 
gắng để thỏa mãn những nhu 
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yếu vị kỷ của mình mà thôi. Có 
thể ta chưa nhìn sâu đủ để thấy 
những nhu yếu của người kia, 
trong đó có nhu yếu được an 
toàn, được bảo vệ. Nếu có cái 
nhìn khai mở đó, ta sẽ nhận 
ra rằng người kia cần sự bảo 
vệ của ta và ta không thể xem 
người ấy đơn thuần như một 
đối tượng của sự ham muốn, 
thèm khát của mình.

Trong xã hội ngày nay có 
không ít người trẻ nhầm lẫn 
giữa tình dục và tình yêu. Họ 
hăm hở chạy theo tình dục mà 
cứ ngỡ đó là tình yêu, là mục 
tiêu tối hậu để cho mình theo 
đuổi và nắm bắt. Họ không biết 
rằng tình yêu và tình dục là hai 
cái hoàn toàn khác nhau. Nếu 
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chỉ đơn thuần chạy theo tình 
dục (empty sex) thì chẳng bao 
giờ có cơ hội để thấy được thế 
nào là tình yêu đích thực. Đó là 
một điều đáng tiếc nhưng cũng 
thật đáng thương cho họ.

Có đôi lúc ta ngây thơ nghĩ 
rằng mình thật tài năng, khôn 
khéo và thành công khi chinh 
phục được trái tim của một 
người nào đó. Nhưng nếu có 
thời gian để thẩm định và suy 
nghĩ sâu hơn, ta thấy mình quả 
thật yếu đuối, không có bản 
lĩnh và thất bại trong việc ngăn 
cản, điều phục những tham 
muốn, thèm khát của mình. 
Khi điên cuồng chạy theo sắc 
dục, ta như con thiêu thân lao 
vào ngọn lửa để bị thiêu cháy 
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hết cả thân tâm, gia đình và sự 
nghiệp. Một khi đã bị sắc dục 
khống chế đẩy đi thì tình trạng 
của ta giống như những trẻ 
mục đồng giục giã lùa đàn trâu 
về chuồng khi hoàng hôn bắt 
đầu buông xuống. Ngày xưa 
dưới ánh trăng khuya ta đã nói 
lời hẹn ước, khi trao nhẫn cưới 
cho nhau ta nguyện yêu thương 
người ấy suốt cả cuộc đời. Ánh 
trăng khuya còn đó, chiếc nhẫn 
cưới còn đây nhưng vì quá đam 
mê sắc dục nên ta đã đánh mất 
tình yêu thương của thuở ban 
đầu và ta trở thành kẻ bội ước, 
bạc tình. Biết bao lần ta đã gây 
khổ đau, buồn tủi cho người 
thương của mình mà trái tim 
ta chưa một lần thổn thức. Như 
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vậy có phải là ta đã thành công 
theo cách nghĩ đơn giản của 
mình? Để suy gẫm thêm về vấn 
đề này, ta hãy đọc một bài kệ 
nữa trong kinh Samiddhi mà 
đức Phật đã dạy:

Không thấy rõ ái dục
Mới vướng vào ái dục
Ảo tưởng về ái dục
Đưa người về nẻo chết.
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GIỚI THỨ TƯ
KHÔNG NÓI DỐI

Ý thức được những khổ 
đau do lời nói thiếu 

chánh niệm và do thiếu khả 
năng lắng nghe gây ra, con xin 
nguyện học các hạnh Ái Ngữ 
và Lắng Nghe để có thể hiến 
tặng niềm vui cho người, làm 
vơi bớt nỗi khổ đau của người, 
giúp đem lại an bình và hòa giải 
giữa mọi người, giữa các quốc 
gia, chủng tộc và tôn giáo. Biết 
rằng lời nói có thể đem lại hạnh 
phúc hay khổ đau cho người, 
con nguyện học nói những lời có 
khả năng gây thêm niềm tin, an 
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vui và hy vọng, những lời chân 
thật có giá trị xây dựng hiểu biết 
và hòa giải. Con nguyện không 
nói năng gì khi biết cơn bực tức 
đang có mặt trong con, nguyện 
tập thở và đi trong chánh niệm 
để nhìn sâu vào gốc rễ của những 
bực tức ấy, nhận diện những tri 
giác sai lầm trong con và tìm 
cách hiểu được những khổ đau 
trong con và trong người mà con 
đang bực tức. Con nguyện học 
nói sự thật và lắng nghe như 
thế nào để có thể giúp người kia 
thay đổi và thấy được nẻo thoát 
ra ngoài những khó khăn đang 
gặp phải. Con nguyện không 
loan truyền những tin mà con 
không biết chắc là có thật, không 
nói những điều có thể tạo nên 
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những sự bất hòa trong gia đình 
và trong đoàn thể. Con nguyện 
thực tập Chánh Tinh Tấn để có 
thể nuôi dưỡng khả năng hiểu, 
thương, hạnh phúc và không kỳ 
thị nơi con và cũng để làm yếu 
dần những hạt giống bạo động, 
hận thù và sợ hãi mà con đang 
có trong chiều sâu tâm thức.

Trong truyền thống đạo 
Phật không nói dối là tránh 
làm bốn việc sau đây:

- Vọng ngữ: Tức là nói dối, 
nói không đúng sự thật. Như có 
nói là không, không nói là có. 
Trắng nói là đen, đen nói là trắng.

- Ỷ ngữ: tức là nói những 
lời thêu dệt, vẽ vời ra cho sự 
việc đẹp hơn hay xấu  hơn thực 
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tế của nó. Như nói thế nào làm 
cho mọi chuyện trở nên thê 
lương hơn hay mỹ miều hơn, 
giật gân hơn hoặc hấp dẫn hơn 
mà không cần đúng với sự thật.

- Lưỡng thiệt: Tức là nói 
lưỡi hai chiều. Đến người này 
nói thế này, đến người khác 
lại nói thế khác khiến cho hai 
người thù hằn nhau, hậu quả là 
gây chia rẽ và căm thù tạo ra rất 
nhiều khổ đau. 

- Ác khẩu: Tức là nói thô 
tục, nói to tiếng, chửi mắng, 
nhục mạ, mỉa mai, trách móc. 
Nói lời tạo đau khổ, bực tức, 
hận thù cho người khác.

Không nói dối trước hết là  
không nói sai với sự thật, phải 
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luôn trung thực. Đó là nguyên 
tắc. Chúng ta luôn luôn phải 
tôn trọng sự thật. Nhưng trong 
cuộc sống hàng ngày, có khi 
chúng ta nói sự thật quá làm 
cho người kia mất lòng. Và khi 
nói sự thật nếu không khôn 
khéo thì có thể sẽ làm cho 
người khác đau khổ, làm cho 
họ tuyệt vọng, chán chường và 
có khi dẫn tới tự tử. Vì vậy cho 
nên nói sự thật chưa chắc đã là 
luôn luôn tốt. Khi nói sự thật 
ta phải biết cách, phải nói làm 
sao để có lợi lạc cho người kia, 
cho thế gian và cho mình chứ 
không phải cứ hễ một sự thật 
nào cũng nói thẳng ra một cách 
vụng về, tùy tiện khiến cho 
người kia đau khổ, điều này 
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còn tệ hại hơn là không nói. 
Khi trình bày sự thật cho một 
ai, ta phải nói với lòng từ bi, 
nói bằng lời ái ngữ, nói thế nào 
để người kia có thể chấp nhận 
được, học hỏi được và tự nhận 
ra sai lầm của họ. Nói sự thật 
nhưng không gây ra khổ đau 
đó là một nghệ thuật, điều này 
phải học mới có thể làm được.

Thường thường người ta 
nói dối để mưu cầu tư lợi, để 
tuyên truyền, xuyên tạc hoặc 
để che đậy những góc tối trong 
cá nhân, tổ chức hay đảng phái 
của mình. Tuy nhiên, nói dối 
không vì những lý do nêu trên 
mà vì tình yêu thương đối với 
người và vật thì ta sẽ không 
phạm giới. Ví dụ như cùng một 
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nội dung vấn đề nhưng ta có thể 
trình bày cho hai người bằng 
hai cách khác nhau để giúp họ 
hòa giải. Hoặc như có người 
thợ săn đang đuổi theo một con 
thỏ và con thỏ này chạy vào ẩn 
nấp một nơi mà ta trông thấy 
rất rõ. Khi người thợ săn đến 
hỏi ta trả lời không thấy. Mặc 
dù nói sai sự thật nhưng để cứu 
người giúp vật, bảo vệ sinh môi 
thì đó không phải là một điều 
xấu không nên làm.

Lời nói có thể đem lại hạnh 
phúc và niềm tin cho kẻ khác 
mà cũng có thể gây khổ đau 
và đổ vỡ chung quanh. Không 
hiếm trường hợp chỉ vì một lời 
nói mà người kia phải đi tự tử, 
đột quỵ hay đau khổ suốt đời. 
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Người thực tập giới này có thể 
tránh được sự gây khổ đau, đổ 
vỡ đồng thời có thể tạo dựng 
niềm tin và ban phát rất nhiều 
hạnh phúc cho nhiều người. 

“Ăn to nói lớn” là căn bệnh 
khá phổ biến của chúng ta. Nếu 
ở trong nước thì chúng ta xem 
đó là chuyện bình thường, bởi 
nhìn quanh ta thấy hầu hết ai ai 
cũng đều như vậy. Nhưng khi 
đi sang các nước Âu châu và 
đặc biệt là Mỹ ta thấy cách nói 
năng của họ rất nhẹ nhàng, êm 
thắm. Nếu có dịp sang chơi nhà 
người mà ta không thay đổi 
được cách nói năng của mình 
thì ta sẽ gây cho họ sự không 
dễ chịu. Trở về để điều chỉnh 
lại cố tật của mình là một cách 
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làm đẹp mà cũng là thực tập 
giới thứ tư. 

Ái ngữ và lắng nghe là hai 
phép thực tập cơ bản trong giới 
này. Ái ngữ là lời nói đẹp, dễ 
thương, nhẹ nhàng, hòa ái xuất 
phát từ sự hiểu biết, thương 
yêu, từ cõi lòng bình yên vững 
chãi. Sử dụng ái ngữ ta có thể 
giúp người bớt khổ, cũng cố 
niềm tin để cho họ vững tâm đi 
tới. Ca dao Việt Nam dạy rằng:

Lời nói không mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng 

nhau.
Không tốn kém tiền mua, 

vậy thì chúng ta còn chần chờ 
gì nữa mà không lựa lời (sử 
dụng ái ngữ) để làm đẹp, làm 
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vừa lòng nhau và hiến tặng cho 
nhau rất nhiều niềm vui, hạnh 
phúc. 

Phép thực tập thứ hai là 
lắng nghe - Lắng đọng tâm tư 
để có thể nghe và hiểu những 
nỗi khổ niềm đau sâu kín trong 
các ngõ ngách của tâm hồn. 
Biết lắng nghe ta có thể giúp 
người giải tỏa nỗi khổ niềm 
đau, lấy khỏi tâm họ những 
nặng nề, u uất nhằm tái lập sự 
cân bằng tâm lý. Như chúng ta 
đã thấy, có những người lớn 
tuổi không có điều kiện sống 
gần con cháu, cho nên họ đã 
tìm đến với các loại thú cưng 
để giải khuây, tâm sự. Và có 
người vì phải ôm lấy một khối 
sầu đau quá lớn nhưng không 
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có ai để hàn huyên than thở, 
cho nên họ đã rơi vào tình trạng 
trầm cảm, bế tắc và không còn 
tha thiết đến sự sống nữa. Nếu 
chúng ta sống chung với nhau 
trong một tổ ấm gia đình, 
nhưng không ai có thể chia sẻ, 
lắng nghe ai được. Mỗi người 
phải tự mang vác những hành 
lý buồn đau trĩu nặng trên vai 
để đi về mỗi ngã và tiếp tục để 
cho những dòng nước mắt chảy 
ngược vào trong là một điều rất 
đáng tiếc. Có học hỏi và thực 
tập giới thứ tư, nhất định ta sẽ 
không để cho tình trạng bi đát 
như thế xảy ra trong gia đình 
của chúng ta.

Bồ Tát Quan Thế Âm là 
người rất thành công trong 
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nghệ thuật nghe và nói để giúp 
người ta buông đi những sợ hãi, 
khổ đau và tuyệt vọng của họ. 
Ngài là mẫu mực của phép tu 
tập này, cánh cửa Ngài mở ra 
gọi là Phổ Môn - cánh cửa mở 
ra tất cả - Nếu chúng ta thực tập 
nghe và nói theo hạnh Bồ Tát 
Quan Thế Âm, ta cũng sẽ có thể 
mở được cánh cửa Phổ Môn và 
mang niềm vui, an lạc đến cho 
bao người và làm vơi đi nỗi lầm 
than, đau khổ của họ.

Nhiều người trong xã hội 
chúng ta đã đánh mất khả năng 
lắng nghe và sử dụng ngôn từ 
hòa ái, ngọt ngào, xây dựng. 
Nhiều gia đình mà trong đó 
không ai có khả năng lắng nghe 
ai được. Sự truyền thông càng 
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ngày trở nên bế tắc. Truyền 
thông bế tắc là vấn đề lớn của 
thời đại. Chúng ta đã chế tạo 
ra những phương tiện kỹ thuật 
rất tối tân trong các lĩnh vực 
thông tin như điện thoại, điện 
thư, fax, internet… Những 
phương tiện ấy có thể giúp ta 
nhắn tin hoặc nhận tin cực kỳ 
mau chóng dù khoảng cách rất 
xa đến nửa vòng trái đất. Thế 
nhưng sự truyền thông giữa 
các cặp cha con, vợ chồng, bè 
bạn, và các quốc gia đã trở nên 
vô cùng khó khăn và bế tắc.

Nhìn vào một người đang 
mang rất nhiều khổ đau trong 
lòng và không có cơ hội để 
bày tỏ cùng ai, ta thấy người 
đó giống như một quả bom 
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sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc 
nào. Người đó có rất nhiều 
căng thẳng, rất nhiều dồn nén 
và niềm đau. Người đó rất dễ 
nóng nảy và bực tức. Chỉ vì sơ 
suất của một thành viên gia 
đình làm ngã đổ chén nước 
chấm trên bàn ăn, ngay lập tức 
người đó có thể hất đổ cả mâm 
cơm xuống đất. Vì có những 
lời nói, hành vi bạo động như 
vậy cho nên những người trong 
gia đình không ai dám đến gần 
người ấy. Họ tìm cách lánh xa 
người ấy, vì vậy người ấy cảm 
thấy bị cô lập. Khi không gian 
sống bị thu hẹp lại thì người ấy 
sẽ sống quanh quẩn trong u uất, 
lạnh lùng và bế tắc. Nếu trình 
trạng không được cải thiện mà 
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cứ mãi kéo dài thì người ấy có 
nguy cơ mắc bệnh tâm thần 
hoặc rơi vào những con đường 
hư hỏng.

Chúng ta phải biết sử 
dụng hai phép thực tập ái ngữ 
và lắng nghe để có thể tháo gỡ 
những quả bom đang nằm bên 
trong người đó. Những quả 
bom một khi đã được lấy ra thì 
cục diện sẽ thay đổi hẳn. Phần 
thưởng quý nhất mà ta nhận 
được chính là sự tươi mới, dễ 
thương của người đó. Cố nhiên 
ta cũng được nghe nhiều tiếng 
cười hơn và bầu không khí 
chan hòa, đầm ấm của gia đình 
cũng đã được hồi phục.



100

GIỚI THỨ NĂM 
KHÔNG UỐNG RƯỢU 

VÀ KHÔNG SỬ DỤNG CÁC 
CHẤT MA TÚY

Ý thức được những khổ 
đau do thói tiêu thụ 

không chánh niệm gây nên, con 
nguyện học hỏi cách chuyển hóa 
thân tâm, xây dựng sức khỏe cơ 
thể và tâm hồn bằng cách thực 
tập chánh niệm trong việc ăn 
uống và tiêu thụ. Con nguyện 
nhìn sâu vào bốn loại thực phẩm 
là đoàn thực, xúc thực, tư niệm 
thực và thức thực để tránh tiêu 
thụ những thực phẩm độc hại. 
Con nguyện không uống rượu, 
không sử dụng các chất ma túy, 



101

không ăn uống hoặc tiêu thụ bất 
cứ một sản phẩm nào có độc tố, 
trong đó có mạng lưới internet, 
phim ảnh, truyền thanh, truyền 
hình, sách báo, bài bạc và cả 
chuyện trò. Con nguyện thực 
tập thường xuyên trở về giây 
phút hiện tại để tiếp xúc với 
những gì tươi mát, có khả năng 
nuôi dưỡng và trị liệu trong con 
và xung quanh con, không để 
cho tiếc nuối và ưu sầu kéo con 
trở về quá khứ và không để cho 
lo lắng và sợ hãi  kéo con đi về 
tương lai. Con nguyện không 
tiêu thụ chỉ để khỏa lắp sự khổ 
đau, cô đơn và lo lắng trong con. 
Con nguyện nhìn sâu vào tự 
tánh tương quan tương duyên 
của vạn vật để học tiêu thụ như 
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thế nào mà duy trì được sự an 
vui trong thân tâm con, trong 
thân tâm của xã hội, và trong 
môi trường sự sống.

Rượu và các chất ma túy đã 
làm tan nát rất nhiều gia đình, 
gây xáo trộn trong tâm hồn 
nhiều thế hệ và tạo ra nhiều 
bất ổn cho xã hội. Thực tập giới 
thứ năm, ta bảo vệ cho mình, 
cho gia đình mình và dấn thân 
vào xã hội để giúp những kẻ 
khác vượt khỏi vòng nghiện 
ngập. Hiện thời giới thanh 
niên vướng vào vòng ma túy 
rất đông đảo, và quốc gia nào 
cũng đang cố gắng chặn đứng 
sự lưu hành của các chất ma 
túy. Tuy nhiên, nguồn gốc của 
sự nghiện ngập là ở lòng người. 
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Khi con người sống không lý 
tưởng, khi con người cảm thấy 
bị ruồng bỏ bởi gia đình và xã 
hội, con người thường đi tìm 
lãng quên trong các chất ma 
túy. Vì vậy chặn đứng sự lưu 
hành ma túy không phải là giải 
pháp căn bản để bài trừ nạn ma 
túy. Giải pháp căn bản là tạo 
lại niềm tin, xây dựng lại cơ sở 
gia đình, giúp con người tìm 
lại được gốc rễ tâm linh và văn 
hóa.

Thân thể chúng ta là món 
quà của cha mẹ, ông bà trao 
tặng. Khi nhìn vào thân thể ta 
có thể hỏi mình: Thân này là 
của ai? Ai đã truyền trao thân 
thể này cho ta? Và cái gì đã 
được trao truyền? Quán chiếu 
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như vậy ta sẽ khám phá ra có 
ba thành phần: Người trao 
truyền, vật được trao truyền và 
người tiếp nhận sự trao truyền. 
Người trao truyền là cha mẹ ta. 
Vật được trao truyền chính là 
thân thể. Người tiếp nhận sự 
trao truyền là chúng ta. Nếu ta 
tiếp tục quán chiếu về vấn đề 
này, ta sẽ thấy rõ rằng người 
trao truyền, vật trao truyền và 
kẻ tiếp nhận sự trao truyền là 
một. Ba thành phần đều có mặt 
nơi thân ta. Khi sống tỉnh thức, 
ta có thể thấy tất cả tổ tiên và 
tất cả các thế hệ tương lai đều 
có mặt trong ta. Thấy được điều 
này ta sẽ biết mình phải làm gì 
và không làm gì cho mình, cho 
tổ tiên và cho con cháu.
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Ban đầu khi nhìn cha hay 
nhìn mẹ, ta có thể không thấy 
mình và cha mẹ mình là một. 
Chẳng hạn khi giận cha có 
người tuyên bố rằng: “Tôi với 
ông ấy không có dính líu gì 
với nhau cả.” Nhưng giờ phút 
ta nhận ra tính Không của sự 
trao truyền, ta hiểu và thương 
được cha mình. Ta biết rằng ta 
không thể nào lấy cha mình ra 
khỏi mình được, bởi vì ta và 
cha vốn không phải là hai. Ta 
thương mình chính là thương 
cha mình và thương cha mình 
chính là thương mình. Giữ gìn 
thân, tâm cho lành mạnh chính 
là giữ gìn cho tổ tiên, cha mẹ và 
các thế hệ tương lai. Ta làm việc 
ấy cho xã hội và cho tất cả mọi 
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người, không phải chỉ làm cho 
riêng mình. Điều ta cần phải 
nhớ trước tiên là ta không thực 
tập như một cá nhân riêng lẻ. 
Những gì ta hấp thụ thì ta cũng 
hấp thụ cho mọi người. Tất cả 
tổ tiên và các thế hệ tương lai 
đều đang hấp thụ vào với ta. Đó 
là ý nghĩa đích thực của tính 
Không trong sự trao truyền.

Có những người uống rượu 
say sưa, họ tàn hoại thân thể, gia 
đình và xã hội của mình. Họ cần 
phải dừng lại việc uống rượu đã 
đành. Nhưng mình trong suốt 
ba mươi năm qua, chỉ uống 
mỗi tuần một ly vang, chẳng 
hại gì, tại sao lại cần phải ngừng 
chuyện đó? Thực tập giới này 
làm chi nếu uống rượu không 
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làm hại gì đến ai cả? Mặc dù ta 
không làm hại đến mình trong 
ba mươi năm qua vì việc uống 
một hai ly rượu vang mỗi tuần, 
nhưng điều ấy lại có thể làm hại 
đến con, cháu và xã hội chúng ta. 
Ta chỉ cần nhìn sâu để thấy điều 
này. Ta đang thực tập không phải 
chỉ cho riêng mình, mà cho tất 
cả. Con ta có thể có thiên hướng 
nghiện rượu, và khi thấy ta uống 
rượu vang mỗi tuần, một người 
trong số các con ta có thể trở nên 
nghiện rượu trong tương lai. Ta 
bỏ hai ly rượu ấy là để tỏ cho con 
cái, bạn bè và xã hội thấy rằng 
cuộc đời ta không phải chỉ cho 
riêng ta mà thôi. Cuộc đời ta là 
để cho tổ tiên, các thế hệ tương 
lai và xã hội nữa.
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Trong đời sống hiện đại 
người ta thường cho rằng thân 
thể này là của ta, ta có quyền 
làm những gì ta muốn. Đây 
là cách nghĩ của chủ nghĩa cá 
nhân. Nhưng theo lời Phật dạy 
thì thân thể của ta không phải 
là của riêng ta mà thân thể của 
ta là của tổ tiên, ông bà, cha mẹ 
và các thế hệ tương lai. Thân 
thể này cũng thuộc về xã hội và 
tất cả mọi loài chúng sinh khác. 
Tất cả đã đến với nhau làm nên 
sự có mặt của thân thể này. Giữ 
gìn thân mình cho lành mạnh 
là tỏ lòng biết ơn đối với toàn 
thể vũ trụ, với tất cả tổ tiên, và 
cũng là không phản bội các thế 
hệ tương lai.
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Chúng ta hãy quan sát 
cây mận trước sân nhà. Mặc 
dù đứng chơ vơ một mình 
một bóng, thế nhưng cây mận 
không bao giờ tuyên bố: “ Tôi 
không liên quan gì đến ai cả, 
xin đừng làm phiền tôi nữa” 
Cây mận không tôn sùng chủ 
nghĩa cá nhân, không nghĩ rằng 
mình là một cá thể biệt lập cho 
nên nó không có phát biểu một 
cách sai lầm và dại dột như thế. 
Cây mận biết rất rõ là nó không 
phải ngẫu nhiên mà có mặt trên 
cuộc đời này. Nó có nguồn, có 
cội và có liên hệ mật thiết đến 
những thành phần khác trong 
vũ trụ. Để được sinh trưởng và 
tồn tại thì nó cần phải hấp thụ 
vô số yếu tố từ thiên nhiên như 
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đất, nước, không khí, ánh nắng 
mặt trời, khoáng chất .v.v… Nó 
cũng được bàn tay yêu thương, 
chăm sóc, tưới tẩm của con 
người để có thể sống còn sau 
mùa hanh khô nắng hạn. Hiểu 
được nguyên lý Duyên Sinh 
một cách sâu sắc nên cây mận 
không sống hời hợt, ích kỷ cho 
riêng mình. Nó sống có trách 
nhiệm và không ngừng hiến 
tặng cho người, cho đời những 
chùm trái sum suê, căng mọng 
như để đền đáp lòng biết ơn 
của nó. 

Cũng do hiểu được nguyên 
lý Duyên Sinh mầu nhiệm ấy 
mà cây mận cảm thấy gần gũi 
và yêu thương cuộc sống này 
hơn. Và đồng thời nó cũng 
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không còn lo sợ về cái chết 
nữa. Nó biết rằng chết là một 
ý niệm sai lầm về thực tại, bởi 
bản chất của thực tại là vô sinh 
bất diệt. Nó nghĩ nếu một mai 
nó không còn tồn tại dưới hình 
thái của một cây mận nữa, thì 
cũng không phải là lúc để nó 
chia tay với cuộc đời này. Đã 
không có ý niệm chia tay thì 
làm gì có ý niệm hội ngộ. Cây 
mận cũng thấy rõ là nó có mặt 
khắp nơi từ tờ lá, nụ hoa, áng 
mây cho đến những dãy ngân 
hà xa tít trong vũ trụ. Nhìn đâu 
đâu nó cũng thấy là quê hương, 
là chốn quê nhà của nó. Cho 
nên mỗi khi nghe các anh hay 
các chị hát bài Một Cõi Đi Về 
của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì 



112

nó rất thích vì cảm nhận được 
phần nào ý tưởng của tác giả.

Trăm năm vô biên chưa 
từng hội ngộ,

Chẳng biết nơi nao là chốn 
quê nhà.

(Trịnh Công Sơn)

Tiêu thụ có chánh niệm là 
mục tiêu của giới này hướng 
đến. Ta là sản phẩm của những 
gì ta tiêu thụ. Nếu ta nhìn sâu 
vào những thứ ta tiêu thụ hàng 
ngày, ta sẽ biết được bản chất 
của mình rất rõ. Ví dụ như ta 
tiêu thụ một bản tình ca quê 
hương thì ta trở thành con 
đường đi học, cánh bướm vàng 
bay hay người mẹ hiền với chiếc 
nón lá nghiêng che. Còn khi ta 
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tiêu thụ những bản tình buồn 
đứt ruột thì tất nhiên ta trở 
thành những giọt nước mắt sầu 
đau, những bước chân rã rời lê 
gót hay những nấm mồ đìu hiu 
không người nhang khói.

Ta phải ăn, uống, tiêu thụ, 
nhưng nếu làm việc ấy một 
cách thiếu chánh niệm ta có 
thể tàn hoại thân tâm, vô ơn 
đối với tổ tiên, cha mẹ, và các 
thế hệ tương lai. Khi ăn trong 
chánh niệm giúp cho ta nhận 
biết sự hiện diện hay vắng bóng 
của các độc tố trong mỗi món 
ăn. Và khi tiếp xúc với thức ăn 
thì đồng thời ta cũng tiếp xúc 
với toàn thể vũ trụ bởi vì thức 
ăn đến từ thiên nhiên, từ các 
sinh vật và từ vũ trụ. Ăn như 
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vậy là một phép thực tập mầu 
nhiệm khai mở cho ta một cái 
thấy rộng lớn hơn về bản thân 
mình (ta không hề bé nhỏ như 
ta vẫn thường nghĩ) đồng thời 
nuôi dưỡng lòng biết ơn trong 
ta - một truyền thống văn hóa 
đẹp của người Việt Nam.

Hai tay nâng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt đắng cay 

muôn phần. 
Ta cũng phải đề cao cảnh 

giác khi tiêu thụ những sản 
phẩm như sách báo, phim ảnh, 
truyền thanh, truyền hình, âm 
nhạc, internet bởi những thứ 
đó có thể chứa đựng những 
độc tố gây hại. Ta có thể có 
một chế độ kiêng cữ cho thân 



115

thể và cũng có thể có một chế 
độ kiêng cữ cho tâm thức - sức 
khỏe tâm hồn của mình. Một 
số chương trình truyền hình 
giáo dục giúp ta có một nếp 
sống lành mạnh thì ta cần phải 
dành thời gian để xem các 
chương trình như vậy. Nhưng 
một số chương trình khác 
mang lại độc tố cho ta, chẳng 
hạn khi mở TV lên ta chỉ nghe 
toàn tiếng súng nổ, tiếng gào 
thét hay những hình ảnh khơi 
gợi sự thèm khát, kích động 
dục tình thì ta tránh không 
xem chúng. Đây có thể là một 
thực tập cho tất cả mọi người 
trong gia đình. 

Như đã được trình bày 
trong giới thứ hai, người xưa 
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từng cảnh báo rằng nếu uống 
rượu say sưa lạc mất tâm trí thì 
chúng ta có thể dễ dàng phạm 
vào những giới còn lại. Lời 
cảnh báo ấy giúp cho chúng ta 
thấy rõ hơn về sự liên thông 
giữa các giới. Thế nào là sự liên 
thông giữa các giới? Có hai loại 
liên thông: Liên thông tích cực 
(giữ giới) và liên thông tiêu cực 
(phạm giới).

Liên thông tích cực có 
nghĩa là khi ta giữ một giới cho 
tuyệt hảo, thì những giới còn 
lại cũng sẽ được bảo vệ, cũng sẽ 
tốt theo. Ví dụ như ta giữ thật 
tốt giới thứ nhất (không sát 
hại) thì lẽ dĩ nhiên trong trái 
tim ta đầy ắp yêu thương, trong 
tâm hồn ta thắm đượm ân tình 
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thì làm gì có chuyện uống rượu 
say sưa, trộm cướp hay tà dâm 
xảy ra.

Liên thông tiêu cực có 
nghĩa là khi ta phạm vào giới 
này thì nó sẽ ảnh hưởng, kéo 
theo những giới khác. Như việc 
xâm lược chẳng hạn. Khi tiến 
hành xâm lược (trộm cắp) thì 
người ta dễ dàng sát hại (phạm 
giới thứ nhất), hãm hiếp (phạm 
giới thứ ba) những người dân 
bản địa. Khi đi xâm lược, người 
ta luôn biện minh rằng đó là 
hành động thiện chí, là mang 
ánh sáng văn minh đến cho 
người bản xứ. Hoặc tuyên bố 
rằng vùng đất đó, quần đảo đó 
thuộc chủ quyền của mình (nói 
dối - phạm giới thứ tư), chứ 
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đâu có ai nói thiệt là mình đi 
xâm lược bao giờ.

Để tiêu thụ có chánh niệm, 
chúng ta cần phải học hỏi và 
thực tập bốn loại thức ăn sau 
đây mà đức Phật đã dạy trong 
kinh Tử Nhục.
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BỐN LOẠI THỰC PHẨM 
- TỨ THỰC

Đức Phật có dạy về bốn 
loại thực phẩm gọi 

là Tứ Thực. Thứ nhất là đoàn 
thực, thứ hai là xúc thực, thứ 
ba là tư niệm thực và thứ tư là 
thức thực.

Đoàn Thực tức là thức 
ăn ta tiêu thụ hàng ngày qua 
đường miệng. Loại thức ăn 
này có liên quan đến sức khỏe, 
hạnh phúc hoặc khổ đau của 
thân tâm. Có những loại thức 
ăn rất lành mạnh có tính cách 
nuôi dưỡng và trị liệu thân 
tâm, nhưng cũng có nhiều loại 
thức ăn chứa đựng rất nhiều 
chất liệu độc hại, bạo động và 
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cơ thể ta không thích ứng với 
các loại thức ăn đó. Vì vậy ta 
phải nhìn sâu vào bản chất của 
cơ thể ta và các loại thức ăn mà 
ta tiêu thụ hàng ngày để thấy 
cho được loại thức ăn nào thích 
ứng, phù hợp cho cơ thể ta. Ta 
nguyện chỉ ăn loại thức ăn nào 
đem lại sự an lạc cho thân và 
tâm. Những thức ăn nào gây ra 
sự đau nhức, làm hư ruột, hư 
bao tử, hư gan thì ta không ăn. 
Trước khi ăn, nhìn món ăn để 
quán chiếu xem những thức 
ăn mà ta sắp đưa vào có gây 
khó khăn, khổ đau cho những 
bộ phận trong cơ thể ta hay 
không. Không phải vì nó kích 
thích sự ngon miệng mà ta cứ 
ăn liều. Ăn như vậy là ăn không 
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có chánh niệm. Ăn như vậy là 
ta phá hủy hình hài mà cha mẹ 
trao truyền. Làm cho cơ thể 
bệnh tật, đau yếu là một sự bất 
hiếu.

Về đoàn thực, đức Phật 
đã đưa ra một ví dụ rất tuyệt 
vời để minh họa cho loại thực 
phẩm này. Ngài kể rằng có một 
cặp vợ chồng kia có một đứa 
con trai nhỏ mà họ hết mực 
thương yêu, chăm sóc và nuôi 
dưỡng. Nhưng đời sống tại xứ 
của họ quá khắc khổ, khó khăn 
trăm bề. Một hôm muốn đem 
con vượt biên đến xứ khác để 
sinh sống và phải đi qua vùng 
sa mạc khô cằn, nóng bức đầy 
hiểm nguy và tai nạn. Nhưng 
rủi thay đi được nửa đường thì 
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hết lương thực, họ sa vào tình 
trạng đói khát không cách nào 
giải quyết. Họ biết rằng cả ba 
người đều sẽ bị chết đói giữa 
vùng sa mạc nếu không tìm ra 
thức ăn. Cuối cùng hai vợ chồng 
bàn tính với nhau: “Chúng ta 
chỉ có một đứa con mà chúng 
ta thương yêu hết mực. Nhưng 
nếu ăn thịt con mình thì chúng 
ta sẽ sống sót và vượt qua được 
cơn hiểm nạn này; còn nếu 
không thì cả ba người sẽ cùng 
chết.” Bàn tính như vậy xong 
họ giết đứa con, xót thương rơi 
lệ và gắng gượng ăn thịt con 
mình để sống còn mà vượt qua 
vùng sa mạc. Họ ăn thịt con 
mình trong tâm trạng đau khổ 
khôn xiết, tim can như nát tan 
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từng mảnh. Và cuối cùng họ 
đã vượt qua được sa mạc, đến 
được vùng đất mới.

Sau khi kể xong câu chuyện 
bi thương ấy, đức Phật hỏi các 
thầy: “Này các thầy, các thầy 
có nghĩ là cặp vợ chồng kia ăn 
thịt con vì muốn thưởng thức 
hương vị của thịt ấy hoặc vì 
muốn cho thân thể có nhiều 
chất bổ để trở nên xinh đẹp 
thêm?” Các thầy đáp: “Bạch 
đức Thế Tôn, không.” Cũng 
vậy, nếu chúng ta ăn uống và 
tiêu thụ không có chánh niệm, 
không có tình thương và trách 
nhiệm, thì chúng ta đang tàn 
phá sức khỏe của ta, đang tước 
đoạt cơ hội sống và hạnh phúc 
của kẻ khác, của thế hệ tương 
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lai. Ăn như thế là chúng ta 
đang tàn hoại sinh môi và như 
vậy chẳng khác gì chúng ta 
đang ăn thịt của chính cha mẹ 
và con cái mình. Mỗi khi đưa 
vào miệng một giọt bia, giọt 
rượu tức là ta đang uống một 
giọt máu của chính cha mẹ, 
con cái và thế hệ tương lai của 
ta. Mỗi khi ăn một miếng thịt 
là ta đồng thời đang ăn một 
miếng thịt của chính cha ta, 
mẹ ta, con ta và thế hệ tương 
lai của ta. Liên Hiệp Quốc có 
tuyên cáo rằng nếu mỗi người 
trên thế giới giảm bớt khoảng 
năm mươi phần trăm số lượng 
tiêu thụ rượu và thịt mỗi năm, 
thì tình trạng nghèo đói của 
thế giới sẽ được cứu vản. Mỗi 
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năm trên thế giới có trên bốn 
triệu trẻ em chết vì bị suy dinh 
dưỡng, không có thức ăn. Đó là 
chưa nói đến sự tiêu thụ không 
có chánh niệm của ta đang 
trực tiếp hoặc gián tiếp tham 
dự vào sự tàn hoại môi trường 
sinh thái trầm trọng trên trái 
đất. Môi trường sinh thái là 
sinh mạng của ta. Nếu tàn phá, 
làm ô nhiễm môi trường tức 
là ta đang tự hủy diệt chính ta 
và hủy diệt các thế hệ tương lai 
của ta. Con người trong xã hội 
hiện nay càng ngày càng trở 
nên bạo động, mức độ của sự 
thèm khát, hận thù, nghi ngờ 
và kỳ thị đang tăng gấp trăm 
ngàn lần cũng chỉ vì miếng ăn, 
cũng chỉ vì sự tiêu thụ không 
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có chánh niệm và thiếu trách 
nhiệm của ta.

Xúc Thực là loại thức ăn ta 
đưa vào cơ thể qua các cửa ngõ 
giác quan. Chúng ta có sáu căn 
là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 
Sáu căn này luôn luôn tương 
ứng với sáu trần là sắc, thanh, 
hương, vị, xúc và pháp. Tất cả 
những đối tượng xúc chạm của 
các căn đều được nhận thức 
như là thức ăn. Vì vậy nên ta gọi 
là xúc thực. Có những loại thức 
ăn ta đang tiêu thụ chứa đựng 
rất nhiều chất độc ảnh hưởng 
xấu đến sức khỏe thân thể cũng 
như sức khỏe tinh thần. Những 
chương trình truyền thanh, 
truyền hình, sách báo, phim 
ảnh, âm nhạc, internet, quảng 



127

cáo có thể có những nội dung 
không lành mạnh, kích thích 
sự thèm khát, bạo động và hận 
thù. Các chương trình quảng 
cáo thường có tính hấp dẫn; 
hình ảnh và âm thanh được 
thiết kế dùng để thu hút sự chú 
ý và lôi kéo mọi người vào con 
đường tiêu thụ. Có thể nói rượu 
và thuốc lá là hai kẻ giết người 
thầm lặng. Theo những nhà 
khoa học, thuốc lá giết khoảng 
100 triệu người trong thế kỷ 
hai mươi (Tuổi Trẻ 22.11.10). 
Như vậy mỗi năm trên thế giới 
có gần một triệu người chết vì 
thuốc lá. Một con số chẳng phải 
nhỏ. Các nhà khoa học còn cho 
biết thêm trong khói thuốc lá 
chứa hơn 60 chất gây bệnh ung 
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thư. Vậy mà các chương trình 
quảng cáo về chúng thì luôn 
gắn với hình ảnh thiên nhiên, 
cây cỏ mùa xuân, xe cộ đắt tiền, 
những người đẹp trai, đẹp gái, 
những mức sống cao… Những 
quảng cáo này mớm cho giới 
trẻ ý niệm rằng nếu không hút 
thuốc hay không uống rượu, 
thì cuộc đời vô nghĩa không 
đáng sống. Mục đích của ta có 
mặt trên cuộc đời này là để hiểu 
biết, thương yêu và phụng sự 
chứ đâu phải để tiêu thụ thuốc 
lá hay rượu bia. Chúng ta cần 
ghi nhớ điều này để không bị 
những loại quảng cáo như vậy 
mai phục và đánh úp ta. Ngoài 
ra chúng ta cũng biết canh gác, 
phòng vệ cẩn mật các cánh cửa 
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giác quan của mình . Đức Phật 
đã dạy về cách hộ trì sáu căn 
bằng ngôn ngữ đầy chất liệu thi 
ca rằng:

Mắt là đại dương sâu, 
Với những đợt sóng ngầm, 
Với những loài thủy quái, 
Với những trận cuồng phong. 
Thuyền ta đi trong chánh niệm, 
Hãy nắm vững tay chèo, 
Để đừng bị đắm chìm, 
Trong biển sắc mênh mông. 
Nếu không có chánh niệm, 

không học phương pháp hộ trì 
nhãn căn thì ta sẽ bị chết chìm 
trong biển sắc mênh mông. 
Nhưng với con thuyền chánh 
niệm và ta đang nắm rất vững 
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tay chèo thì dù có đi ngang qua 
biển sắc ta vẫn bình an vô sự. 
Điều này cũng đúng với các 
cánh cửa giác quan còn lại như 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý.

Về xúc thực, đức Phật đã 
nêu ra một hình ảnh hết sức 
rùng rợn, đó là một con bò bị 
mắc chứng bệnh về da. Toàn 
thân của nó bị lở loét đến nỗi 
không còn một mảnh da bao 
bọc, máu chảy ròng rọc. Khi 
con bò bước xuống dòng sông 
thì có hàng vạn loài động vật 
thủy sinh bu lại để rỉa thịt con 
bò. Nếu con bò đứng gần một 
bức tường cổ kính rêu phong 
hay một cây cổ thụ cao to sừng 
sững, thì các loài côn trùng 
ẩn nấp trong ấy lập tức bay ra 



131

hút máu con bò. Cũng vậy, nếu 
chúng ta không giữ gìn thân 
tâm bằng chánh niệm thì ta sẽ 
giống như con bò bị lở da kia, 
mỗi ngày đều bị những con vi 
khuẩn thèm khát, hận thù, bạo 
động, ganh tỵ, tri giác sai lầm 
rúc rỉa, tấn công. Và dần dần 
ta sẽ bị suy tàn, kiệt sức. Cũng 
như người đi trong sương đêm, 
lần hồi sẽ bị ướt áo. Con bò cần 
có bộ da để được bảo hộ, còn ta 
cũng cần có năng lượng chánh 
niệm để hộ trì các cánh cửa 
giác quan của mình.   

Tư Niệm Thực tức là ước 
muốn thâm sâu nhất của đời 
ta, là ý niệm về hạnh phúc. Đây 
là thứ năng lượng thúc giục ta 
thực hiện những điều ta muốn 
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thực hiện trong đời sống hàng 
ngày. Ta phải thực tập nhìn sâu 
vào chính ta để thấy những 
hành động (suy tư, lời nói và 
việc làm) của ta đang được 
thúc đẩy bởi loại năng lượng 
nào. Ta có một ý niệm về hạnh 
phúc và do đó ta làm việc như 
con thiêu thân để đạt cho được 
mục tiêu ta mong ước. Ta phải 
tự hỏi lại rằng mục tiêu của 
đời sống sôi động như thế là 
để làm gì? Thực phẩm thứ ba, 
tức là tư niệm thực đang thúc 
đẩy ta và nó có thể đem lại cho 
ta hạnh phúc hoặc khổ đau. 
Khi tình thương - ước nguyện 
muốn giúp mọi người bớt khổ 
trong ta biểu hiện và ngày đêm 
ta được thúc đẩy bởi năng 
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lượng ấy, thì ta sẽ thiết lập được 
truyền thông với mọi người rất 
dễ dàng và đời sống của ta sẽ 
trở nên giản dị hơn vì ta muốn 
đầu tư hết đời sống của mình 
để phụng sự. Ta sẽ từ khước nếp 
sống xa hoa, tiêu thụ và hưởng 
thụ dục lạc. Phần thưởng cao 
quý nhất mà ta thừa hưởng 
được là khả năng làm vơi nỗi 
khổ niềm đau và đem lại hạnh 
phúc cho người. Mỗi khi ta 
làm cho một người nở được nụ 
cười, tự nhiên ta cảm thấy rất 
hạnh phúc. Cố nhiên là ta hành 
động với tình thương không 
điều kiện, nhưng cái vinh dự, 
cái phần thưởng cao quý ấy 
vẫn thuộc về ta. Có những 
người vì chứa chấp quá nhiều 
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thù hận trong lòng và mục đích 
duy nhất mà họ muốn sống là 
để tìm cách trừng phạt những 
người họ hận thù, những người 
mà họ nghĩ là nguyên do làm 
họ khổ đau, điêu đứng. Những 
người ôm mối hận thù như thế 
không thể nào hạnh phúc được 
vì tâm tư họ luôn bị khống chế 
bởi ước muốn trả thù. Nếu ta 
bị thúc đẩy bởi năng lượng tiêu 
cực như hận thù, ghen ghét, 
tham lam và si mê, thì đời sống 
của ta sẽ rất khổ sở. Thái Tử Tất 
Đạt Đa có nguồn năng lượng 
vô biên trong lòng. Con người 
của Thái Tử luôn tràn đầy sức 
sống. Năng lượng ấy là năng 
lượng của Đại Bi Tâm -  tình 
thương lớn. Vì vậy trong suốt 
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bốn mươi chín năm hành đạo, 
Ngài làm việc không ngừng và 
đã hóa độ cho rất nhiều người  
trong đó có các giới vua quan, 
các nhà chính trị, người cùng 
đinh và gái ăn sương v.v… Ngài 
đã xả thân hóa độ mọi người vì 
trong lòng Ngài luôn được thúc 
đẩy bởi năng lượng thương yêu 
lớn - ước muốn cứu độ chúng 
sinh, muốn giúp người bớt 
khổ, đem lại an vui và hạnh 
phúc cho đời. Chúng ta cần 
phải thẩm định lại bản chất của 
ước muốn trong ta, bởi vì nó 
xác định phẩm chất đời sống 
của ta. Nếu ước muốn đó được 
căn cứ trên sự tham vọng về 
danh, lợi, quyền hành và tình 
dục v.v… thì nó sẽ dẫn ta đi về 
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hướng của trụy lạc, khổ đau và 
hận thù.

Về tư niệm thực, đức Phật 
lại nêu lên một hình ảnh khác 
thật tuyệt vời để minh họa cho 
loại thực phẩm thứ ba này. Phật 
kể rằng có một chàng thanh 
niên khôi ngô và cường tráng 
đang sống trong một thành phố 
lớn. Cách thành phố ấy không 
xa có một hố than hồng ngày 
đêm âm ỉ cháy. Hố than khá 
rộng và quanh miệng hố không 
một loại cây gì có thể sống nổi. 
Vì vậy khi bị trượt chân thì rất 
nguy hiểm, bởi không có vật gì 
để cho ta có thể bám lấy. Một 
ngày kia có hai người lực lưỡng 
đi vào thành phố tìm gặp và kéo 
chàng thanh niên ấy về phía hố 
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than. Chàng thanh niên biết rõ 
rằng nếu rơi xuống hố than đó 
thì sẽ bị phỏng nặng, rất đau 
đớn và có thể tử vong. Vì vậy 
mà chàng không muốn tình 
trạng như thế xảy ra cho mình. 
Thế nhưng hai người lực lưỡng 
kia cứ cố lôi chàng xềnh xệch 
về phía hố lửa.

Hai người lực lưỡng đó 
chính là lòng tham muốn của 
ta. Nếu ta không có chánh 
niệm và cứ muốn chạy theo 
danh vọng, tiền tài, sắc dục thì 
ta đang bị kéo về phía hố than 
hồng nóng bỏng, sớm muộn 
gì ta cũng sẽ bị thiêu cháy. Vì 
vậy, hàng ngày ta thực tập nhìn 
sâu vào bản thân để thấy rằng 
mình đang bị hoặc đang được 
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thúc đẩy bởi loại năng lượng 
nào? Mình đang đi về hướng 
nào? Phải thấy cho được cái 
ước muốn mà ta đang theo đuổi 
có đang dẫn ta vào hầm hố của 
khổ đau, tuyệt vọng và hận thù 
hay không. Nếu có, thì ta phải 
buông bỏ nó đi và chuyển sang 
nguồn năng lượng lành mạnh 
khác. Trong tâm thức ta có rất 
nhiều nguồn năng lượng lành 
mạnh như từ bi, hiểu biết, tha 
thứ và bao dung v.v… Ta nên 
trở về vun trồng và tưới tẩm để 
cho những nguồn năng lượng 
tốt đẹp ấy trong ta được phát 
triển mỗi ngày.

Thức Thực là loại thực 
phẩm thứ tư - nền tảng cho sự 
biểu hiện của tất cả các pháp. 
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Thức ở đây phải được hiểu như 
là đại biểu cho cái tổng thể 
của nghiệp, tức là những hành 
động đã được tạo tác: Ý nghiệp, 
khẩu nghiệp và thân nghiệp. 
Khi thức được chín muồi (dị 
thục thức) thì nó biểu hiện ra 
sắc tướng (danh sắc), trạng thái 
của tâm hành và môi trường 
sinh sống (y báo) của ta trong 
hiện thời. Thức mà chúng ta 
đang nói ở đây là vọng thức, loại 
tâm thức bị ô nhiễm bởi những 
cái thấy sai lầm và phiền não 
do những vọng niệm, tri giác 
sai lầm, vô minh, những ước 
muốn bất thiện, không chính 
đáng đưa tới. Nếu tâm thức ta 
được tưới tẩm bởi những loại 
thức ăn lành mạnh, thánh thiện 
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như chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh niệm, chánh ngữ, chánh 
định, chánh tinh tấn, chánh 
mạng và chánh nghiệp (Bát 
Chánh Đạo),  được tưới tẩm bởi 
lòng thương yêu và giải thoát 
thì nó sẽ được chuyển hóa và 
trở thành chân tâm. Chân tâm 
là tâm vô phân biệt, tâm bình 
đẳng, nó sẽ làm nền tảng cho 
sự biểu hiện sắc tướng khỏe 
mạnh, trạng thái lành mạnh, 
an lạc và thánh thiện của tâm 
hành và môi trường sinh sống 
an lành và đẹp đẽ.

Về thức thực, đức Phật 
lại đưa ra một hình ảnh hết 
sức ghê sợ như sau để minh 
họa cho loại thực phẩm thứ tư 
này. Ngài kể rằng có một tên 
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tội phạm bị bắt. Vua ra lệnh 
trừng phạt kẻ tội phạm ấy bằng 
cách đâm ba trăm mũi giáo vào 
thân thể hắn. Sau khi bị đâm 
ba trăm mũi giáo, kẻ tội phạm 
kia không chết. Thấy vậy, tới 
trưa vua ra lệnh đâm thêm ba 
trăm mũi giáo nữa, nhưng hắn 
vẫn không chết. Đến tối vua lại 
ra lệnh tiếp tục đâm thêm ba 
trăm mũi giáo nữa, nhưng kẻ 
tội phạm kia vẫn không chết. 
Hình phạt cứ tiếp tục như vậy 
hết ngày này sang ngày khác 
mà hắn vẫn không chết. Cũng 
vậy, trong đời sống hàng ngày 
có thể ta để cho tâm thức ta bị 
tưới tẩm bởi những chất độc 
của si mê, tham đắm, giận hờn, 
của lời nói bất chánh và tà dục. 
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Tâm thức ta tiếp tục phát triển 
theo chiều hướng của vọng tâm 
- tâm vẩn đục và nó đem lại rất 
nhiều khổ đau cho bản thân, 
cho mọi người chung quanh, 
cho xã hội và môi trường sinh 
sống trên trái đất. Ta thực tập 
nhìn sâu vào bản chất của 
thực phẩm mà ta đang tự nuôi 
dưỡng mỗi ngày để thấy cho 
tường tận nguồn gốc của nó; và 
nếu cần, ta phải thay đổi thức 
ăn cho tâm thức ta để nó phát 
triển theo chiều hướng của 
chân, thiện, mỹ tức là của chân 
tâm.

Hiểu biết và thương yêu là 
hai nguồn năng lượng có công 
năng đem lại cho ta và những 
người chung quanh không gian, 
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tự do và hạnh phúc. Vì vậy ta 
cần tu tập để chế tác chất liệu 
hiểu biết và thương yêu mỗi 
ngày. Đức Phật có dạy: “Nếu 
quán chiếu vào bản chất khổ 
đau và nhận ra được những 
nguyên do đưa tới khổ đau 
có liên quan đến các loại thực 
phẩm mà ta tiêu thụ hàng ngày, 
thì ta đã bắt đầu bước được vào 
con đường của chánh pháp, của 
giải thoát.” Thấy được những 
nguyên do của khổ đau thì 
khổ đau sẽ không còn được tạo 
tác. Và ta chỉ cần cắt bỏ những 
nguồn thực phẩm không lành 
mạnh đó thì thân tâm ta sẽ 
được thanh thản, được cởi trói 
tự do. Đức Phật nói rằng không 
có cái gì có thể sống còn được 
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nếu không có thực phẩm. Nếu 
ta có nỗi khổ niềm đau, tuyệt 
vọng hoặc bệnh trầm cảm 
mà ta thực tập nhìn sâu, hiểu 
được bản chất của chúng và cắt 
bỏ những nguồn thực phẩm, 
những nguyên do đã đem lại 
những khổ đau ấy thì chúng sẽ 
chết, nghĩa là tình trạng sẽ được 
chuyển hóa. Khi quán chiếu và 
thấy được bản chất của các loại 
thực phẩm, ta sẽ khám phá ra 
được sự thật thứ hai - Khổ tập 
đế - những điều kiện, những 
nguyên do xa gần đưa tới khổ 
đau. Ta biết rằng khổ đau là một 
sự thật mầu nhiệm. Tuy nhiên 
đạo Phật không phải chỉ nói 
đến khổ đau mà thôi, đạo Phật 
luôn đề cập đến phương pháp 
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nhận diện và nuôi dưỡng hạnh 
phúc. Muốn đạt tới hạnh phúc, 
ta phải cắt bỏ những nguồn 
thực phẩm không lành mạnh 
và thực tập chỉ tiêu thụ những 
loại thực phẩm lành mạnh có 
tính cách nuôi dưỡng và trị 
liệu. Những loại thực phẩm 
lành mạnh đó là Ba Quy, Năm 
Giới, Tứ Diệu Đế, Bát Chánh 
Đạo… có thể giúp ta chuyển 
hóa khổ đau, đem lại an lạc và 
hạnh phúc đích thực.

Chùa Ấn Quang

Mùa An Cư Kiết Hạ PL.2552
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THÍCH THIỆN PHÁT

Biên soạn

Ban Tôn Giáo Chính Phủ
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT: 04.37822845 - Fax: 04.37822841

Biên tập : TƯỜNG LONG
Sửa bản in : THÍCH THIỆN PHÁT
Trình bày : THANH TRANH
Bìa : MINH TÂN

Thực hiện liên kết

In 8.500 cuốn, khổ 10x19cm. In tại công ty in Liên Tường. 
ĐT: 08.37551924. Giấy ĐKKHXB số: 1256-2010/CXB/14-
280/TG và QĐXB số: 1166/QĐ-TG, ngày 27.12.2010. In 
xong và lưu chiểu Quý I-2011.




