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I. Bổn phận chồng trong gia đình  ........................................3

1. Lấy lễ đối đãi vợ .........................................................3
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1. Giúp đỡ khi khó khăn ...............................................84
2. Nói lời hòa nhã hiền lành .........................................86
3. Hỗ trợ giúp người tiến bộ .........................................88
4. Mang lại lợi lạc cho nhau .........................................90
5. Chân thật, không hề dối gạt ......................................92

II. Năm cách ứng xử đền đáp .............................................94
1. Bảo hộ không cho buông lung ..................................94
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I. Năm bổn phận chủ lao động ......................................... 111

1. Giao việc hợp với khả năng .................................... 112
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5. Cho phép nghỉ ngơi thích hợp ................................ 118
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THAY LỜI TỰA
Kinh Thiện Sanh là cẩm nang nhân bản cho người tại gia, 

thể hiện mối quan tâm của đức Phật đối với các vấn đề gia 
đình, xã hội và tâm linh. Quyển sách này tập hợp 6 bài giảng 
của tôi về nội dung chính của Kinh Thiện Sanh, tại Chùa Xá 
Lợi, cho các Phật tử có mối quan hoài về cách làm thế nào 
để người tại gia sống hạnh phúc hơn. Tôi chọn 6 mối tương 
quan giữa con người với con người (mà mỗi người cần nhận 
thức đúng đắn để sống có trách nhiệm, tính nhân văn và tình 
người hơn), làm đề tài ứng dụng Phật pháp trong cuộc sống 
cho người tại gia. Các chủ đề còn lại trong Kinh Thiện Sanh 
sẽ được chia sẻ trong một dịp thuận lợi khác.

Đạo Phật không khích lệ các hình thức tự cô lập hoặc 
tách rời bản thân ra khỏi tương quan xã hội. Vì như thế, ta 
đánh mất cơ hội tiếp nhận những điều hay mà cuộc đời và 
những người thân thương có thể trao tặng cho ta, đồng thời, 
trong một số tình huống, sự ảnh hưởng tích cực của ta đối với 
tha nhân sẽ không thiết lập được.

Theo Kinh Thiện Sanh, đạo vợ chồng là điểm xuất phát 
của hạnh phúc gia đình. Sau một năm chung sống, đôi vợ 
chồng có tình yêu sẽ trở thành cha mẹ trong gia đình. Tương 
quan giữa cha mẹ và con cái bắt đầu phát sinh từ đó. Vài năm 
sau, khi con cái trưởng thành thì mối quan hệ giữa những 
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người thân thương được thiết lập. Ở tuổi trưởng thành, người 
con sẽ phải lao động mưu sinh và từ đó mối quan hệ giữa 
chủ lao động và người lao động được đặt ra. Trước khi có 
cơ hội trở thành người lao động, hầu hết mọi người phải trải 
qua thời gian học tập tại trường lớp, mối quan hệ giữa thầy 
cô giáo và học trò có mặt từ đó.

Trong tương quan gia đình, mỗi người có trách nhiệm 
đạo đức đối với vợ - chồng, cha mẹ - con cái và anh - chị 
- em. Về tương quan xã hội, mỗi người có trách nhiệm đạo 
đức với tha nhân, gồm thầy cô - học trò, chủ lao động - người 
lao động, và nhà quản trị quốc gia - công nhân trong nước. 
Ngoài các tương quan gia đình, xã hội, để sống hạnh phúc 
hơn, mỗi người còn có tương quan tâm linh, tức giữa bản 
thân với tư cách tín đồ với các nhà tâm linh Phật giáo, những 
người hướng dẫn kinh nghiệm thực tập tâm linh Phật giáo. 
Mối tương quan tâm linh giúp ta sống an lành, thong dong và 
tự tại ở mọi nơi, dù gặp thuận duyên hay nghịch cảnh.

Tôi hy vọng rằng quyển sách này góp phần giúp cho độc 
giả hiểu rõ một đạo Phật nhân bản, rất gần gũi và thiết thân 
với cuộc sống, mà bất kỳ ai thực tập đều có khả năng mang 
lại hạnh phúc cho mình và tha nhân.

                                   Giác Ngộ, ngày 29-08-2012

                                         TT. Thích Nhật Từ
                                              Tổng Biên tập

Tạp chí và Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay
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ĐẠO VỢ CHỒNG
Giảng ngày 21-8-2011 tại chùa Ấn Quang

Phiên tả: Subin
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I. BỔN PHẬN CHỒNG TRONG GIA ĐÌNH 

Kinh Thiện Sanh mô tả bằng một đoản văn năm điều như 
sau: “Người chồng lý tưởng phải tôn trọng vợ bằng năm 
bổn phận”. Ở đây, đức Phật nêu khái niệm “người chồng lý 
tưởng” chứ không phải người chồng gia trưởng hay người 
chồng tư hữu hóa vợ mình. Người chồng lý tưởng là người trao 
tặng cho vợ tình yêu, tình thương và mối quan tâm hạnh phúc 
với những giá trị của đời sống gia đình. Ai hội đủ các điều vừa 
nêu được gọi là “chồng lý tưởng”. Lý tưởng đó không xa vời 
thực tiễn, ngược lại rất gần gũi với đời sống.

1. Lấy lễ đối đãi vợ

Ứng xử với vợ bằng các lễ nghi văn hóa thể hiện mối 
quan tâm và sự tôn trọng vợ của mình. Chữ “lễ” trong thuật 
ngữ Phật học chỉ sự tương quan văn hóa bao gồm cung cách 
lễ độ, ứng xử khôn ngoan, khiêm hạ, quan tâm tới người 
khác, ứng xử thể hiện sự trân quý mà người được ứng xử cảm 
thấy hân hoan khi tiếp nhận. 

Quan điểm này khác với chủ trương của Nho gia: “Vợ 
chồng như tân”, tức vợ chồng xem nhau như khách quý. Thái 
độ này mang tính ngoại giao khách sáo. Người được ứng xử 
và người ứng xử sẽ không cảm nhận hay thể hiện trái tim 
yêu thương và mối quan tâm thật sự. Loại ứng xử “như tân” 
giống như cách chiêu đãi viên hàng không tiếp đãi khách hay 
nhân viên trong các nhà hàng, khách sạn phục vụ hài lòng 
khách hàng. Phản hồi tích cực của khách đối với chủ khách 
sạn sẽ giúp nhân viên được tín nhiệm hơn. Nhưng đối với vợ 
chồng, lấy lễ đặt trên nền tảng văn hóa và đạo đức thì hai bên 
sẽ tôn trọng lẫn nhau. Thói gia trưởng sẽ được chuyển hóa. 
Chồng sẽ không còn xem vợ như gánh nặng. Vợ cũng không 
còn xem chồng là oan gia từ quá khứ. 
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2. Chuẩn mực nhưng không hà khắc 

“Chuẩn mực” nói về nhân cách bản thân, tức là chồng có 
trách nhiệm và cam kết trách nhiệm chăm lo hạnh phúc cho 
vợ con. Chồng xứng đáng là chồng, và khi có con thì chồng 
xứng đáng là cha. Mối quan tâm đó trong bối cảnh văn hóa 
Ấn Độ làm cho người chồng hy sinh nhiều hơn để trở thành 
người cha tận tụy. Sự chuẩn mực đó là một nề nếp trên nền 
tảng gia phong.

Đạo lý Phật giáo nhấn mạnh đến truyền thống văn hóa 
gia tộc gắn kết truyền thống văn hóa quốc gia, người chồng 
kiêm người cha phải làm sao duy trì truyền thống văn hóa tốt 
đẹp này. Muốn như thế, ta phải truyền trao cho con cái thông 
qua người vợ, vì vợ với tư cách là mẹ có thời gian đầu tư cho 
gia đình và con cái nhiều hơn chồng với tư cách là cha. 

Cho nên, phải sống chuẩn mực. Những gì nói được là 
phải làm được. Những gì đã khuyên con cái thì bản thân phải 
trở thành tấm gương. Những gì muốn vợ thay thế hoặc cùng 
chia sẻ thì bản thân cũng phải là người xung phong. Sự chuẩn 
mực phải thoát khỏi “não trạng hà khắc”, tức tính gia trưởng.

Tuần trước, có hai mẹ con Phật tử khá thuần thành đến 
chùa Giác Ngộ nhờ tư vấn. Bà mẹ ngoài sáu mươi, cô con 
gái khoảng ba mươi. Nội dung buổi tư vấn xoay quanh vấn đề 
chồng của cô gái quá hà khắc. Anh không thích cũng không tán 
đồng cho vợ đi chùa. Về nhà, anh quản lý rất chặt tiền bạc; cân 
đo, tính đếm mỗi tháng được bao nhiêu chứ không hề đưa dư 
cho vợ. Toàn bộ số tiền lương từ làm ăn, anh ta cất vào tài khoản 
riêng mà vợ không được quyền biết đến. Hàng ngày, anh ít quan 
tâm vợ con, thường xuyên bắt bẻ rồi buộc vợ phải đi theo mô 
hình này, khuynh hướng nọ, tiêu chuẩn kia. Còn đối với bạn bè, 
thì anh chi tiêu thoải mái, sẵn sàng không tiếc nuối gì.
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Người mẹ chồng cũng có quan điểm hà khắc như thế, nên 
người chồng đã ít nhiều ảnh hưởng từ mẹ. Kết quả, cô con 
dâu với tư cách là vợ cảm thấy ngột ngạt. Những tình huống 
ứng xử như thế sẽ khiến hạnh phúc ngày càng bị đốt cháy, 
đôi lúc khó cứu vãn.

Tôi đã đề nghị hai phương cách, một là hãy thuyết phục 
chồng đến chùa để tôi có cơ hội tư vấn trực tiếp. Cả hai mẹ 
con cho rằng phương cách này khó khả thi. Hai là, chúng ta 
phải đặt lên bàn cân, ngoài tính hà khắc và gia trưởng như 
vừa nêu, các ứng xử còn lại trong gia đình, ngoài xã hội liệu 
đủ sức đảm bảo hạnh phúc cho hai vợ chồng hay không. Cô 
vợ trả lời có thể có. Chồng cô đàng hoàng, có trách nhiệm, 
thích làm ăn, có chí tiến thủ, không bị vấn nạn nào. Rõ ràng ở 
đây, giới hạn chỉ nằm ở cá tính khó chịu, còn những phương 
diện còn lại cho gia đình thì không đến nỗi. Do đó, thay vì 
thấy nó như một áp lực gây căng thẳng thì hãy xem đó là giới 
hạn cá tính của người chồng và tập làm quen để mình không 
cảm thấy bị xúc phạm, thương tổn, khổ đau, mệt mỏi khi 
những ứng xử này xuất hiện.

Quan trọng nhất là tìm cách giúp chồng nắm bắt cơ hội 
đọc những quyển sách nói về hôn nhân trong đạo Phật. Nhận 
thức tích cực và trong sáng có thể giúp người chồng so sánh 
rồi thay đổi ở mức độ nhất định nào đó.

3. Tùy thời cung cấp y thực và nhu cầu

Điều này gắn liền với bối cảnh văn hóa thời xưa ở Ấn Độ, 
người chồng trụ cột kinh tế, còn người vợ thì chăm lo hạnh 
phúc gia đình, giáo dục con cái và bồi dưỡng bao tử cũng 
như quản trị việc trong nhà ngoài phố. Phân công nhiệm vụ 
và phân công lao động hợp lý giúp cả hai bên không ai quá 
tải. Hiện nay, khuynh hướng phân công trong gia đình của 
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Ấn Độ vẫn giữ nguyên. Một số gia đình tiến bộ thì chị em 
phụ nữ có cơ hội tham gia vào các chức nghiệp của chính phủ 
hay các công ty nhà nước. Một số khác lập công ty, xí nghiệp 
riêng và nhiều chị em phụ nữ đóng vai trò lãnh đạo trong 
công ty hay tập đoàn lớn, mặc dù số lượng đó không đáng kể.

Ở đây, nếu chúng ta tạm chấp nhận việc phân công lao 
động: chồng chịu trách nhiệm kinh tế, vợ lo giáo dục, quản 
trị và giao tế giữa gia đình với xã hội thì chúng ta thấy, đức 
Phật rất tâm lý khi nêu trách nhiệm của người chồng là “tùy 
thời cung cấp” nhu yếu phẩm, thực phẩm cho vợ, nhằm thể 
hiện mối quan tâm cũng như tình cảm, thông qua đó chứng 
minh được tình yêu dành cho vợ.

Khái niệm “tùy thời” trong đạo Phật được hiểu là, vào 
những ngày sinh nhật vợ, ngày quan trọng của con, ngày kỷ 
niệm hôn nhân giữa hai người, những sự kiện mà khi nhớ 
đến nó cả hai cùng hạnh phúc, thì người chồng cần chu cấp 
bằng tấm lòng trân quý dành cho vợ mình. Khi tiếp nhận 
phần quà, nỗi niềm hạnh phúc càng được dâng cao. Việc làm 
đơn giản và thỉnh thoảng này có ý nghĩa xã hội và tạo dựng 
hạnh phúc gia đình rất tích cực, vì phụ nữ thường đánh giá 
tình yêu bằng mức độ chăm sóc cảm xúc. Thậm chí vợ có thể 
rất giàu, sở hữu tài khoản riêng, sự nghiệp riêng nhưng nếu 
người chồng đến từng thời điểm quan trọng biết tặng biếu 
quà cáp cho vợ thì chắc chắn người vợ sẽ rất cảm động và vui 
sướng. Còn chồng keo kiệt thì vợ sẽ cảm giác mình không 
được trân quý.

Cô vợ trong cuộc tư vấn vừa nêu còn chia sẻ nỗi khó 
khăn. Cô là người có nhan sắc, chồng cũng bảnh trai. Cô 
được nhiều đàn ông đeo đuổi, săn đón, quà cáp nhưng quyết 
chung thủy với chồng, không hề đáp lại tình cảm. Về nhà 
thấy chồng mình so đo tính toán quá mức. Thậm chí những 
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nhu cầu rất cơ bản nhờ đến sự hỗ trợ tài chính thì chồng 
thường từ chối khéo, khiến cô cảm thấy mình mất giá trị. Đôi 
lúc giận chồng, cô có suy nghĩ: “Giá như mình lấy ông này, 
ông kia trước khi lấy chồng thì hạnh phúc biết mấy”. Nếp 
suy nghĩ như trên chính là mối đe dọa cho hạnh phúc. 

Là chồng khi điều kiện kinh tế đầy đủ, hoàn cảnh không 
đến nỗi túng quẫn thì nên thực hiện những nhu cầu chính 
đáng của gia đình thông qua người vợ. Chẳng hạn quan hệ 
gia đình với người thân bên vợ, bên chồng. Thông thường 
người vợ có thói quen chia sẻ, giúp đỡ, tặng biếu cho họ hàng. 
Nếu nó nằm trong khoản tài chính được hai bên thống nhất ngay 
từ ban đầu thì ta cũng không nên quá khó khăn hay cảm thấy tốn 
kém, vì hạnh phúc gia đình mới là điều cần gìn giữ.

4. Tùy thời tặng trang sức đẹp

Dùng tặng phẩm nhằm hâm nóng tình yêu trên nền tảng 
thỏa mãn nhu cầu cảm xúc của người vợ. Trang sức phẩm 
đối với người nữ vừa là nhu cầu làm đẹp, vừa khẳng định sự 
tự tin và giá trị của họ trong gia đình cũng như ngoài xã hội. 
Đức Phật khuyên chồng thỉnh thoảng hãy tặng trang sức đẹp 
mà vợ mình hài lòng, hoặc tặng phẩm mà khi tiếp nhận, người 
vợ có thể hâm nóng tình yêu xưa. Có như thế, người vợ mới 
vững tin vượt qua những nỗi buồn ngày nay, những điều không 
như ý, những trở ngại khó khăn một cách dễ dàng.

Vào ngày quan trọng về hạnh phúc hôn nhân, nếu chồng 
không biết tặng hoa, trang sức phẩm thì vợ có thể cảm thấy 
mình bị bỏ quên, dần dần tình yêu dành cho chồng sút giảm, 
tính giá trị và sự chu cấp hạnh phúc đối với chồng hầu như 
không còn là nhu cầu thiết yếu của ngày xưa nữa. Cho nên, 
người chồng biết ứng xử theo lời khuyên của đức Phật sẽ xây 
dựng được tổ ấm và duy trì hạnh phúc trong tổ ấm lâu dài. 
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Xã hội ngày nay càng phát triển thì thách đố về ly dị lại 
càng tăng cao. Phương Tây đã chứng minh rằng khi xã hội 
phát triển, chị em phụ nữ tự do hơn, công bằng xã hội được 
tôn trọng và vai trò xã hội của người nữ càng khẳng định thì 
những cuộc ly dị lại càng nhiều. Trong các nước thuộc thế 
giới thứ ba, khi ứng xử thiếu chăm sóc của người chồng diễn 
ra thường xuyên đối với vợ, đôi lúc trở thành sự cam chịu, ấy 
thế mà nhiều chị em phụ nữ lại không cảm thấy nó là mối đe 
dọa tan vỡ gia đình. Còn xã hội phương Tây, việc diễn ra tình 
trạng đối xử như thế chỉ đôi ba lần cũng có thể khiến chị em 
phụ nữ cảm thấy bị xúc phạm và không còn muốn duy trì tình 
thương yêu nữa; đổ vỡ hạnh phúc gia đình là hệ quả tất yếu.

Cho nên, hạnh phúc đối với người vợ trong nhiều tình 
huống được đánh đồng với sự hài lòng về cảm xúc và mối 
quan tâm. Những tiểu tiết như thế lại có ý nghĩa tình yêu 
rất lớn. Một số ông chồng không tặng trang sức phẩm cũng 
không thích vợ mình trang điểm, một phần do vì bản thân 
thiếu tự tin rằng trang điểm đẹp sẽ khiến vợ mình bị các đấng 
đàn ông bên ngoài quan tâm để ý ve vãn. Sự mất tự tin dẫn 
đến tính cách ghen bóng ghen gió, kiểm tra điện thoại, tin 
nhắn, lịch làm việc, kiểm tra đường đi lối về như thể quan 
tâm nhưng thực chất là đốt chết quyền tự do và hạnh phúc cá 
nhân của vợ. Họ thậm chí có đủ khả năng, dư tài chính để 
giúp vợ làm đẹp theo tinh thần Phật dạy nhưng họ không 
muốn làm, vì sợ vợ mình càng tăng giá trị thì mối đe doạ mất 
vợ càng cao. Tính ích kỷ cộng với sự hẹp hòi và mất tự tin khiến 
nhiều bà vợ sống trong đè nén, ngột ngạt bởi người chồng 
quan tâm và thương yêu thiếu hiểu biết. Điều đó nên tránh.

5. Cùng vợ làm tốt việc nhà

Yêu cầu này là một bình đẳng giới thật sự. Làm tốt việc 
nhà dựa trên nền tảng phân công lao động trong gia đình. 
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Cha làm gì, mẹ làm gì, ai chịu trách nhiệm những gì đối với 
con cái, đặc biệt trong học hành, giáo dục, quan tâm nhân 
cách, tư vấn nghề nghiệp, chia sẻ những gút mắc khi con cái 
đến tuổi cập kê, cận kề những thay đổi, xáo trộn tâm sinh lý, 
những tác động tiêu cực của môi trường, những ảnh hưởng xấu 
từ chúng bạn. Cần phải có sự phân chia rõ ràng để người nào 
đảm trách vai trò của người đó. Ngoài ra thì người còn lại cũng 
phải đóng vai trò đồng hành, hỗ trợ, chứ không phải khi đã phân 
chia, vợ chồng tách lập ranh giới. Đó là biểu hiện tiêu cực. 

Làm tốt việc nhà bao gồm quản trị gia đình đặt trên nền 
tảng xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Xã hội phương Tây 
khác hoàn toàn với xã hội châu Á. Khi lập gia đình, người 
phương Tây có khuynh hướng ở riêng. Họ chỉ cần đóng vào 
ngân hàng mười phần trăm số tiền nhà bán, ký hợp đồng tài 
chính trong mười lăm năm đến vài chục năm, căn nhà đó 
sẽ trở thành nhà của riêng mình. Tiền lương của người dân 
phương Tây đủ sức giúp họ có nhà lầu xe hơi. Nếu cả vợ lẫn 
chồng đều có nghề nghiệp ổn định thì việc cất nhà, xây tổ ấm 
là việc không mấy khó khăn. Cho nên cả hai cần bàn luận, 
tính toán kỹ vấn đề chi tiêu, nghề nghiệp, tiết kiệm, mua nhà, 
xây nhà khu vực nào, đưa con đến học trường nào… trên nền 
tảng tôn trọng lẫn nhau chứ không ôm đồm hoặc đùn đẩy. 

Kế đến là giáo dục con cái, quan tâm đến nhân cách, định 
hướng nghề nghiệp. Cả hai phải thảo luận đưa lên bàn cân, ý 
kiến nào tốt hơn thì nên tôn trọng dù đó là ý kiến của vợ hay 
chồng. Ở đây, chúng ta không nên đặt ra những tiền đề xem 
như chân lý, không đặt cái cày trước con trâu mà phải đặt nó 
như một giả định. Chồng được quyền giả định riêng, vợ giả 
định riêng. Hai giả định được thảo luận ưu điểm và hạn chế, 
từ đó ta có tinh thần khách quan để chọn giải pháp tối ưu 
trong tình huống cần phải có một lựa chọn.
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Rõ ràng ở đây đức Phật khuyên tránh tình trạng chồng 
chúa vợ tôi như trong nền văn hóa Nho giáo và một số tôn 
giáo khác. Người chồng Việt Nam phần lớn có thói quen đùn 
đẩy trách nhiệm gia đình cho vợ; giặt giũ, nấu nướng, vệ sinh 
cá nhân cho con cái, chăm sóc con, thậm chí chuyện quan hệ 
trong nhà ngoài phố cũng đẩy cho vợ ôm tất, còn bản thân thì 
nằm ngủ, ngả lưng ra ghế đọc báo, xem ti vi, hay ghé quán 
nhậu vui chơi say xỉn với bạn bè. Về đến nhà khuya khoắt, 
ói mửa tanh hôi khiến vợ con phải nặng lòng quan tâm chăm 
sóc. Cưới phải người chồng như thế đồng nghĩa rước lấy 
phiền muộn và khổ đau.

Người chồng phương Tây tương đối có trách nhiệm hơn, 
mặc dù không phải họ có nhiều tiền. Đại gia hàng tỷ phú khắp 
nơi trên thế giới chỉ là thiểu số. Rất nhiều gia đình phương 
Tây thậm chí nghèo hơn gia đình người Việt Nam định cư vài 
chục năm trở lại, vì người phương Tây có thói quen đi du lịch 
mỗi cuối tuần. Bao nhiêu tiền thu nhập, họ chi tiêu hết, cho 
nên suốt cuộc đời họ không có một ngôi nhà, phải ở thuê, về 
già xin trợ cấp từ chính phủ hoặc an sinh xã hội. Còn người 
Việt Nam lại không thích du lịch, mặc dù tổ tiên Việt Nam 
đã dạy “Đi một đàng, học một sàng khôn”. Người Việt Nam 
thích tích trữ tiền lo cho con cái và gia đình. Họ có thể làm 
ca hai, ca ba để mau dứt điểm nợ mua nhà, do đó, hạnh phúc 
đôi lúc không được quan tâm. Từ đó mới có những mặc cảm 
tự ti của người châu Á hoặc những cộng đồng di dân từ các 
châu lục đến châu Âu và châu Mỹ. Sự phân biệt đối xử kéo 
theo những cơn bạo động trong cộng đồng.

Có thể nói, người phụ nữ Việt Nam bất hạnh hơn phụ nữ 
phương Tây ở chỗ, Việt Nam đang đứng nhất nhì thế giới về 
mật độ quán nhậu. Không quốc gia nào cấp phép mở quán 
nhậu, làng nướng dễ dãi như Việt Nam. Luật lệ phương Tây 
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rất rõ ràng. Lái xe hơi sau khi uống rượu sẽ bị tịch thu bằng, 
mà bằng lái xe chính là đôi chân, thiếu nó coi như què cụt. Bị 
phạt giao thông dẫn đến tiền bảo hiểm xe tăng cao ảnh hưởng 
hạnh phúc và tài chính của gia đình. Cho nên, họ không thể 
uống nhiều. 

Thấy được điều đó thì các đức ông chồng cần học theo 
điều đạo đức thứ năm của đạo Phật: Không rượu chè, không 
nghiện ngập, không ma túy, để vợ con được nhờ.

Tình trạng nghiện không gian quán xá sau giờ làm việc 
là thái độ ích kỷ được biện hộ bằng những lý lẽ không chính 
đáng. Trong khi phần lớn phụ nữ xem hạnh phúc gia đình là 
giây phút quây quần bên chồng con. Đó mới là nhu cầu chính 
đáng. Người độc thân có thể tụm năm, tụm bảy, rày đây mai 
đó nhưng khi đã lập gia đình thì phải có trách nhiệm.

Người chồng Ấn Độ mặc dù thuộc nước nghèo nhưng 
biết quan tâm vợ hơn. Đa số ông chồng sau khi tan sở thường 
ghé thẳng chợ mua hàng hóa, thực phẩm rồi về thẳng nhà. 
Họ không la cà ngoài quán nhậu, karaoke, bia ôm, massage... 
Cho nên, hạnh phúc gia đình của người Ấn Độ tương đối 
đảm bảo. Quán xá trên đường phố cũng rất ít, chủ yếu bán 
vài thứ nước giải khát, trà sữa, bánh tây. Ấn Độ không phải 
là nơi có thể hưởng thụ ăn chơi.

Mỗi năm, tôi thường dẫn vài đoàn hành hương đến Ấn 
Độ. Năm ngoái, trong đoàn có khách từ An Giang, ông quen 
biết một vị quan chức các tỉnh thông qua làm ăn, nên muốn 
rủ vị quan chức này đi cùng. Nhưng sau đó, vì lý do bị bệnh, 
vị lãnh đạo đó phải ở nhà. Sang Ấn Độ mười mấy ngày, ông 
tâm sự: “Thầy ơi! Con may mắn quá”. Tôi tưởng ông ấy hân 
hoan khi đến cõi Phật, trải nghiệm đời sống tâm linh, tìm 
hiểu văn hóa, lịch sử, học hỏi giáo pháp. Nhưng: “Con may 
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mắn vì ông bạn thân của con không đi. Ở đây không có chỗ 
nào để nhậu”. Nghe mà cảm thấy đau lòng. Tại sao phải có 
rượu bia mới được gọi là hạnh phúc? Người uống rượu bia 
mới là người mất hạnh phúc bản thân. Bệnh tật, mất khả 
năng chăm sóc cho mình thì lấy đâu khả năng và thời gian 
tâm huyết để chăm sóc cho vợ con?

Tóm lại, làm tốt việc nhà không chỉ thuộc trách nhiệm 
người vợ mà phải gánh vác đồng đều của cả vợ lẫn chồng. 
Chồng cơ bắp nên quán xuyến nhiều hơn, vợ yếu kém sức 
khoẻ thì chỉ lo giáo dục và quan tâm con cái. 

II. ĐẠO LÀM VỢ TRONG GIA ĐÌNH

Khi được ứng xử năm điều trách nhiệm đạo đức thì theo 
đức Phật, người vợ cũng cần phải đối đáp lại với chồng năm 
điều đạo đức như sau, nó được gọi là bổn phận của người vợ 
mẫu mực.

1. Siêng năng, thức dậy trước chồng

Đây là yếu tố tâm lý chứ không phải quy định bắt buộc. 
Trong bối cảnh văn hóa, xã hội Ấn Độ, người chồng chăm lo 
kinh tế, làm việc công sở rồi về bươn chải thêm, nên có phần 
mệt mỏi hơn và thường thức dậy sau vợ. Giờ hành chính tại 
Ấn Độ bắt đầu vào chín giờ sáng, một số cơ quan mở cửa 
lúc mười giờ. Các khu chợ mở cửa lúc mười một giờ trưa. 
Họ không phải tất bật quá sớm từ ba bốn giờ sáng đến năm 
sáu giờ chiều như người Việt Nam, nhưng họ vẫn sống an 
lạc và đầy đủ điều kiện kinh tế vật chất. Quan trọng là quản 
trị thời gian, công việc, lương bổng, quản trị gia đình, xã hội 
thì chúng ta sẽ bình an chứ không cần phải làm quá nhiều 
giờ trong một ngày, đến mức không còn thời gian dành cho 
những người thân thương mà mình quan tâm.
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Vì bận rộn với công việc kinh tế và trụ cột tài chính của 
gia đình, nên người chồng thường rơi vào trạng thái mỏi mệt. 
Đức Phật rất tâm lý khuyên người vợ hãy thức sớm hơn. Đó 
cũng là một nhu cầu tự nhiên, vì người nữ thường ngủ ít hơn 
nam nên hãy dậy sớm hơn để lo việc trong gia đình, nhắc nhở 
con cái và chuẩn bị cho chúng đi học đúng giờ. 

Thức sớm không có nghĩa là hầu hạ, phục dịch chồng mà 
thức sớm để chu đáo chuyện trong chuyện ngoài. Ngày nay, 
chúng ta cũng có rất nhiều phương tiện trợ giúp cho việc thức 
dậy sớm, đó là đồng hồ báo thức, điện thoại có chuông báo 
thức và nhiều công cụ khác.

Theo đạo Phật, người ngủ sớm thức dậy sớm có sức khỏe 
tốt hơn người thức khuya dậy muộn. Giới văn nghệ sĩ thường 
thức rất khuya, và dậy lúc gần mười hai giờ trưa hôm sau. Họ 
sống gần như nửa ngày nửa đêm nên cảm xúc của họ bất bình 
thường hơn người khác. Họ dễ thay đổi tình yêu vợ chồng 
bởi vì sự xáo trộn giờ giấc đã ảnh hưởng đáng kể đến cảm 
xúc và lối sống. 

Một gia đình mẫu mực thì cần ngủ sớm và dậy sớm. Dậy 
sớm để còn có thời gian tập thể dục đầu ngày, giúp cả một 
ngày tám giờ làm việc không mệt mỏi. Chỉ cần thay đổi thói 
quen giờ giấc một cách khoa học hơn. Ngủ trễ dễ dẫn đến 
béo phì, cao huyết áp, căng thẳng, những chứng bệnh tim 
mạch, tiểu đường và nhiều chứng bệnh khác.

Cho nên, nếu vợ làm được công việc dậy trước chồng, nhắc 
chồng đi làm, nhắc con đi học, chuẩn bị bữa sáng thì chắc 
chắn gia đình sẽ rất đầm ấm. Còn người chồng nếu biết 
đồng thức với vợ. Khi vợ tập thể dục cũng đi tập theo; 
cùng chia sẻ khi vợ làm việc nhà thì hạnh phúc đó càng 
tăng trưởng.
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2. Nể chồng, trước sau, trong ngoài
Đây là lời dạy rất sâu sắc. Phụ nữ giỏi giang hơn chồng, 

thông minh, thành công hơn, và có nhan sắc thường ỷ lại; 
thỉnh thoảng còn xem thường chồng. Hễ vợ nói gì là chồng 
phải nghe răm rắp như câu nói dân gian: “Vợ muốn là trời 
muốn”. Trong tình huống đó, người chồng cảm thấy lép vế 
mà phần lớn thuộc mô típ sợ vợ. Dần dà, khi bị vợ ứng xử 
lấn lướt quá nhiều sẽ khiến chồng mặc cảm, tự ti với xã hội, 
không còn giá trị với người thân. 

Cho nên, dù tại gia đình, vợ là người quyết định chính 
nhưng khi ứng xử giao tế trước mặt chồng hoặc sau mặt 
chồng, trong nhà ngoài phố, vợ vẫn phải biết nhún nhường 
để chồng mình hãnh diện. Một người vợ hiểu biết là người 
có cảm thông và giúp chồng rạng danh trước bà con, họ tộc 
và đối với các đối tác trong xã hội. Người vợ nào ứng xử như 
thế sẽ càng được chồng cưng chiều, quý trọng hơn.

Việc lấn lướt chồng còn dễ gây ra nguy cơ chồng ngoại 
tình, vì về nhà họ vốn đã trở thành con số zero. Trong khi ở 
công sở, lúc ngoại giao gặp nhiều phụ nữ trẻ đẹp hơn, thưa 
gởi thể hiện sự trân quý hơn khiến họ nghĩ rằng mình có giá 
trị. Cái tôi bị đánh đố, về lâu về dài một số người đã chọn cái 
đánh đố “được tâng bốc” hơn cái đánh đố “bị mất giá trị”. Từ 
ngoại tình trong tâm tưởng dẫn đến ngoại tình thật. Do đó, 
phải hết sức khôn khéo trước sau, trong nhà ngoài phố, trước 
mặt chồng cũng như sau lưng chồng, đối với phía bên chồng, 
bạn bè, mọi thứ đều phải tốt đẹp.

3. Dùng lời hòa nhã xây dựng
Bên cạnh những bà vợ có chí tiến thủ cao, sự nghiệp 

thành công, thử thách lớn cũng có thiểu số các ông chồng 
không thành công, nhiều nghịch duyên trở ngại, cho nên đôi 
lúc thất nghiệp, ở nhà đóng vai trò phụ. 
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Chùa Giác Ngộ có một gia đình Phật tử. Vợ làm phó 
giám đốc một ngân hàng lớn, còn chồng lại thất nghiệp nên 
công việc chính của anh là chăm nom bếp núc, lo lắng cho 
con cái. Mỗi sáng, anh đưa vợ đến cơ quan, rồi trưa lái xe 
rước vợ về. Đầu giờ chiều lại đưa vợ đến công ty rồi hết giờ 
lại đón. Vợ muốn đi xem hát, xem nhạc kịch thì có chồng 
đưa đi. Gia đình đó theo tôi rất hạnh phúc. 

Hôm nọ, bỗng dưng cô vợ đến than phiền dạo này không 
hiểu sao chồng mình buồn hiu, không nói chuyện gì cả. Hai 
đứa con cũng có cảm giác ba nó trở thành một người nào 
khác, chứ không phải ba của mọi khi. Không biết ông có bị 
ma ám, quỷ theo, hay bệnh mắc đàng dưới không? Tôi cho 
rằng đây chỉ là trường hợp mặc cảm tâm lý nên khuyên bà 
đưa chồng đến gặp. 

Khi người chồng đến, vừa hỏi thăm thì ông bắt đầu thao 
thao về nỗi ức chế của mình: “Ở nhà, tôi chẳng khác gì nội 
trợ. Lẽ ra tôi phải đi làm kế toán tài chính nhưng vợ tôi bắt 
ở nhà để bà làm hết mọi thứ giao tế. Dần dần tôi cảm thấy 
tù túng muốn phát bệnh. Nói hoài, bà không chịu nghe. Tôi 
phải phản ứng như thế để bà thấy rằng tôi không hạnh phúc với 
cách sống đó”. Ông còn chia sẻ tiếp, ngoài điều ấy ra thì vợ ông 
thường nạt nộ ông trước mặt các con khiến ông xấu hổ, không 
còn mặt mũi nào nhìn con. Hễ góp ý thì bà đùng đùng nổi giận. 

Chị em phụ nữ khi bị áp lực công việc ngoài xã hội, đặc 
biệt với vai trò người lãnh đạo, thì về nhà thường quen cách 
ứng xử đó với chồng mình. Tại công ty, chúng ta có thể ra 
lệnh, chỉ đạo, thậm chí giáng chức người này, thăng chức 
người kia, nhưng nếu về nhà ứng xử như thế thì chồng có 
cảm giác bị xúc phạm. Đàn ông thường tự ái cao, còn phụ nữ 
thỉnh thoảng cũng có khuynh hướng ngã mạn khi thành công 
trong sự nghiệp. Lâm vào hoàn cảnh vừa nêu, đa số người 
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chồng cho rằng hạnh phúc của mình đang bị đốt cháy hàng 
ngày, hàng giờ, bởi những phát ngôn của vợ. 

Cho nên, vợ khôn ngoan phải biết nói lễ phép, vui vẻ, đôi 
khi nũng nịu yếu mềm. Đừng sai bảo mà hãy nhẹ nhàng nhờ 
vả chồng giúp việc nhà. Ngữ điệu đóng vai trò rất quan trọng 
trong truyền thông chứ không chỉ đơn thuần ở nội dung. Với 
ngữ điệu nhẹ nhàng, tình cảm thì bất cứ ông chồng dù khó 
tính cũng thấy mát ruột, ấm lòng và hăng hái làm theo.

Sức mạnh của phụ nữ, ngoài nhan sắc còn là lời nói nhỏ 
nhẹ, từ ái, dễ thương. Ai biết sử dụng thế mạnh này thì có thể 
nhờ chồng bất cứ việc gì. Đối với chồng, được nghe lời nói 
lễ phép, nhẹ nhàng thì chắc chắn cũng sẽ sẵn sàng tận tâm 
chăm sóc gia đình. Hành động, lời nói nặng nhẹ, quát tháo, 
chì chiết, tranh cãi thì trước sau cũng mất chồng hoặc sứt mẻ 
tình cảm khó hàn gắn, bởi vì những cô thư ký riêng hay nhân 
viên nữ nơi công sở không làm việc đó, hoặc không dám làm. 
Họ chỉ dạ thưa một cách ngon ngọt và nở nụ cười tươi tắn. Cho 
nên nếu không biết trân quý lẫn nhau thì rất khó giữ được tổ ấm.

4. Nhún nhường, ủng hộ điều hay

Nhún nhường là yếu tố tâm lý tích cực. Các bà vợ hơn chồng 
về kiến thức nhưng hãy nên giả vờ thua chồng. Sự khiêm tốn 
sẽ khiến chồng trân quý mình nhiều hơn. Nó không phải là thái 
độ phân biệt đối xử. Về chiều cao, người nam thường cao to 
hơn nữ. Trong phần lớn các giống động vật thì giống đực vẫn 
to lớn hơn giống cái. Trên cơ sở đó, người chồng hay giống 
nam trở thành điểm nương tựa mà vợ hay giống nữ cần được 
bao bọc che chở. Cho nên, yếu tố tâm lý nhún nhường trong 
giao tiếp, trong ứng xử, trong cách sống sẽ khiến chồng hài 
lòng. Vợ ra ngoài làm luật sư nhưng về nhà cãi như khi ở tòa 
thì gia đình sẽ đổ nát.
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Dân gian Việt Nam có câu: “Đàn ông miệng rộng thì 
sang. Đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà”. “Miệng rộng” 
được hiểu theo hai nghĩa bóng: ăn nhiều và nói nhiều. Còn 
hiểu theo nghĩa đen thì miệng rộng dài là nét đẹp mà hoa hậu 
nào cũng có. Quan niệm thẩm mỹ của thế giới ngày nay thay 
đổi khá nhiều. Cứ thử vào một thống kê trên mạng, chúng ta 
sẽ thấy hàng loạt hình ảnh hoa hậu qua các năm đều có miệng 
rộng. Điều đó thể hiện nét đẹp cân đối trên gương mặt. Còn 
cãi nhiều, ăn nhiều thì rất khó giữ được hạnh phúc. 

Nhún nhường phải đi đôi với ngôn từ khả ái. Kinh Tăng 
Chi, chương Một Pháp, đức Phật dạy: “Này các đệ tử. Ta 
chưa từng thấy trên đời này có cái gì hấp dẫn mạnh bằng lời 
nói dịu ngọt của người nữ dành cho người nam”. Hãy biến 
lời nói trở thành một sức mạnh. Nhún nhường, giả vờ thấp 
hơn chồng về kiến thức sẽ làm hài lòng chồng. Góp ý cũng 
phải khéo léo. Biết rõ chồng làm sai nhưng cũng đừng đụng 
chạm đến cái tôi của đàn ông, vì đàn ông nào cũng có cái tôi 
rất lớn.

Ngoài ra, yếu tố tâm lý quan trọng khác đó là ủng hộ điều 
hay, thể hiện sự cảm thông, hiểu biết và đồng hành với chồng 
về nhận thức. Rất nhiều ông chồng hụt hẫng vì vợ thiếu yếu 
tố này.

Có lần tại giảng đường, tôi đã nêu ra sự kiện có thật. Một 
cựu hoa hậu Việt Nam phải khổ đau khi chồng ngoại tình với 
người thấp kém hơn cô về nhan sắc. Vai trò xã hội của tình 
địch chỉ bình dân, trong khi người vợ hoa hậu lại có bằng 
thạc sĩ. Chỉ vì cô vợ hoa hậu thiếu hai điều mà người chồng 
cần. Đó là sự đồng tình và đồng hành ủng hộ quan điểm của 
chồng. Mỗi khi bàn luận, cô vợ cãi trắng cãi đen, cãi đêm 
cãi ngày nhằm chứng tỏ giải pháp của mình tối ưu khiến ông 
chồng mệt mỏi. Trong khi ông kinh doanh thành đạt, những 
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kế hoạch của ông làm công ty ngày càng phát triển. Điều đó 
chứng tỏ chính sách, kế hoạch, khuynh hướng của ông không 
đến nỗi tệ. Có thể ông dở hơn vợ khi quản trị gia đình nhưng 
cũng đừng vì thế mà ta đánh đố hạnh phúc với cái đúng sai 
trong làm ăn.

Khi đến tư vấn, cô tình nhân còn cho biết, mỗi lần gặp 
nhau, hai người chỉ nói về tình yêu, tình cảm dành cho nhau, 
hoàn toàn không nhắc đến kinh tế, tiền bạc, chuyện gia đình, 
xã hội, con cái. Còn về nhà gặp vợ hoa hậu, ông phải nghe tất 
tật chuyện làm ăn, kinh tế, trách nhiệm gia đình, thậm chí khi 
đang trên giường, lúc ân ái. Ông chồng mệt mỏi nghĩ rằng vợ 
mình tuy học thức cao nhưng kém hiểu biết. Sự khập khiễng 
trong nhận thức hiểu biết đã tách vợ chồng trên hai đường 
rày song song mà không bao giờ về cùng một đích. Tệ hại 
hơn khi chồng theo hướng nam, vợ hướng bắc; chồng hướng 
tây, vợ hướng đông, không ủng hộ nhau. Hoặc chồng công ty 
riêng, vợ cũng công ty riêng, hai bên gần như không còn thời 
gian quan tâm nhau. Trong những tình huống như thế thì việc 
ngoại tình rất dễ dàng xảy ra.

Ủng hộ chồng là cách giữ chồng tốt nhất, dĩ nhiên ủng hộ 
điều hay. Ngoại trừ điều tiêu cực như nghiện ngập, cờ bạc, 
hút xách nếu bao che đồng nghĩa đẩy chồng vào con đường 
tội lỗi và khổ đau thì những lý tưởng, những khuynh hướng, 
chủ trương tốt, có lợi ích, chúng ta phải ủng hộ hết mình. 

Phải khen chồng, biết nịnh chồng. Nịnh nọt chồng chẳng 
mất mát gì, miễn đừng quá giả dối mà phải phát xuất từ trái 
tim thật sự. Ai cũng thích được khen, được tán dương, tán 
đồng. Hãy học hạnh đức Phật trong các kinh, đặc biệt kinh 
A Di Đà. Mười phương Phật tán dương Phật Thích Ca, Phật 
Thích Ca tán dương Phật A Di Đà. Các Ngài là vô ngã, vị tha, 
các Ngài không bận tâm khen chê nhưng tại sao vẫn có tán 



  ĐẠO VỢ CHỒNG • 19

dương? Vì tán dương là một nghệ thuật xã hội hóa cái thiện, 
nhằm chứng minh cái thiện đó là chân lý cần được thực tập 
và truyền bá.

Vợ tán dương chồng, chồng tán dương vợ khi làm đúng, 
thực hiện hay, có giá trị là điều rất cần thiết. Hãy ban thưởng 
cho nhau bằng những tình cảm đẹp, hoặc bằng tình yêu đẹp. 

5. Hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ

Nếu “ủng hộ điều hay” nói đến những việc làm cụ thể 
thì điều năm này lại nhấn mạnh phương diện cảm xúc, phải 
đồng điệu, hoà nhịp với chồng.

Một bài ca của Trịnh Công Sơn có nguyên văn như sau: 
“Tôi đi bằng nhịp điệu một, hai, ba, bốn, năm. Em đi bằng 
nhịp điệu sáu, bảy, tám, chín, mười….”. Hai nhịp điệu này 
không đồng điệu. Sự so le, khập khiễng của nhịp tim, nhịp nhận 
thức, nhịp cảm xúc không thể tạo dựng một gia đình hạnh phúc 
như những gia đình mà ở đó, cả vợ và chồng cùng nhịp điệu.

Sáng nay, một đôi tình nhân trạc năm mươi tuổi đến gặp 
tôi nhờ tư vấn. Sau thất bại của hôn nhân, bên nào cũng đã 
có con, họ bỗng gặp nhau. Một người theo Công giáo, một 
người theo đạo Phật và mối quan tâm của họ là làm thế nào 
để có thể hiểu biết, cảm thông, chia sẻ; liệu tình cảm hôn 
nhân có bị vơi đi theo năm tháng sau khi chính thức trở thành 
vợ chồng khác tôn giáo hay không? 

Điều đó có thể xảy ra và cũng có thể không, lệ thuộc hoàn 
toàn vào cách sống, cách xử lý vấn đề của hai bên trong từng 
tình huống cụ thể.

Ví dụ tính cách gia trưởng của một trong hai người khiến 
họ luôn cho mình đúng còn người kia sai. Khi không thể 
tìm thấy sự cảm thông, đồng hành thì việc khác tôn giáo 
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trở thành nguyên nhân dễ dẫn đến sự so le trong lối ứng xử. 
Người theo Chúa sẽ lấy Chúa làm hệ quy chiếu. Họ mê tín 
hoàn toàn vào Chúa. Chúa là đấng sáng thế, Chúa là đấng 
cứu tinh, Chúa là bậc cứu rỗi, Chúa là nguồn hạnh phúc, 
Chúa là ánh sáng, Chúa là con đường,… Chúa từ A đến Z, do 
đó họ dễ dàng chấp nhận số phận an bài, và không đặt nặng 
nỗ lực cá nhân. Còn kẻ theo Phật thì thấy rõ Chúa không có 
thật. Chúa chỉ là niềm tin mê tín do trình độ khoa học kém, 
nỗi sợ hãi lớn nên người ta dễ tin vào những giả đặt trong 
lịch sử. Người Phật tử ứng xử theo nhân quả, phân tích bế 
tắc trên Tứ Diệu Đế, tìm giải pháp bằng nỗ lực thực tiễn, có 
mối nghi, có trình tự, có nỗ lực chuyển nghiệp, và không tin 
vào số phận an bài. 

Chính sự khác biệt này làm cho đôi bên khó cảm thông 
với nhau. Tỷ lệ ly dị giữa các cặp hôn nhân khác tôn giáo, hôn 
nhân dị chủng, hôn nhân khác quốc gia là khá cao. Còn hôn 
nhân với người cùng văn hóa, cùng tôn giáo, cùng khuynh 
hướng, cùng lý tưởng, cùng lối sống thì đôi bên dễ dàng quan 
tâm, chăm sóc, và đồng hành với nhau hơn.

Hai vợ chồng cùng tôn giáo khác nghề nghiệp đôi lúc 
cũng đã đe dọa đến hạnh phúc. Chẳng hạn người ca đêm, 
kẻ ca ngày thì về gặp nhau, cả hai đã mỏi mệt làm sao còn 
khoảnh khắc dành cho gia đình, hay dành cho nhau, trong khi 
đời sống vợ chồng vốn rất cần thức ăn cảm xúc. Dành cho nhau 
trọn vẹn thời gian là loại thực phẩm cảm xúc không thể thiếu.

Tình huống trên xảy ra trong việc mâu thuẫn cảm thông, 
nên nó phải được thực hiện bằng cách, nếu đến với nhau mà 
đạo ai nấy giữ thì chồng phải tôn trọng đạo vợ, vợ phải tôn 
trọng đạo chồng. Đừng buộc người kia theo quan điểm riêng 
của mình. Hãy có cái nhìn rộng lượng, khoáng đạt đó, ta mới 
không có cảm giác bị xúc phạm hay bị phớt lờ.
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Khi tôn giáo A dạy khuynh hướng thế giới quan, nhân 
sinh quan khác với tôn giáo B. Ta lấy ta làm hệ quy chiếu thì 
người kia bỗng trở nên dị hợm trong mắt ta; người kia không 
đồng điệu, khác biệt ngay tức khắc. Ta phải nghĩ, bối cảnh 
tôn giáo đó là thế, ra đời trong nền văn hoá như thế nên họ 
được dạy như thế. Muốn khác hơn cũng không được. Đó là 
giới hạn của tôn giáo. 

Còn ta may mắn theo đạo Phật có trí tuệ, có đạo đức, có 
tầm nhìn, có hiểu biết, có vô ngã vị tha, có tôn trọng quý mến 
cho nên ta sống cao thượng hơn. Nhưng cũng đừng vì thế mà 
buộc người khác phải giống mình. Thừa nhận giới hạn để 
thông cảm. Đây là yếu tố quan trọng giúp duy trì hạnh phúc 
vợ chồng.

Ngoài ra, phải biết hài lòng, không so sánh đối chiếu một 
cách khập khiễng với vợ hoặc chồng của người khác. Biết 
đủ và hài lòng về người bạn đời là yếu tố giữ hạnh phúc lâu 
dài. Trên nền tảng đó, ta mới có được sự cảm thông. Người 
chồng, người vợ hoàn hảo tuyệt đối chỉ hiện diện trong tiểu 
thuyết chứ không có trong thực tế. Đôi khi ta tâm sự với bạn 
đồng nghiệp nam rồi thầm khen anh đồng nghiệp này biết 
lắng nghe hơn chồng mình; hoặc tâm sự với một cô đồng 
nghiệp hay nữ trợ lý thì lại động lòng vì cô ấy hiểu biết hơn 
vợ mình ở nhiều phương diện. Tư tưởng đó trước sau cũng 
dẫn đến ngoại tình.

Chúng ta không thể so sánh vợ hay chồng mình với người 
đồng nghiệp. Đồng nghiệp là đồng nghiệp mà vợ chồng là 
vợ chồng. Khi còn đang hấp lực với nhau, người ta sẵn sàng 
lắng nghe nhau như bạn bè tri kỷ. Cặp vợ chồng nào cũng 
thế. Nhưng khi đã chính thức thành vợ chồng thì khác. Mối 
quan hệ đó xuất hiện nhiều sức ép, nhiều áp lực, nhiều mối 
quan tâm, nhiều trọng trách khiến thời gian dành cho nhau, 
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lắng nghe nhau gần như không còn nữa. Lẫn lộn giữa hai tình 
huống này rất dễ đổ vỡ gia đình. 

Tóm lại, phần đầu của kinh Thiện Sanh nhằm mục đích 
thiết lập các tiêu chí mà theo đó, người ứng xử sẽ góp phần 
xây dựng hạnh phúc vợ chồng một cách lâu dài. Ở đây không 
hề có sự phân biệt giới, không hề có những cách làm thương 
tổn lẫn nhau, mà cả vợ lẫn chồng đều phải có trách nhiệm 
xây dựng gia đình hòa thuận đầm ấm của mình để làm hậu 
phương vững chắc cho con cái trong tương lai.

***
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I. ĐẠO LÀM CON

Đại lễ Vu Lan năm 2011, tôi rất hoan hỷ khi nhìn thấy 
trong vài trăm thính giả, thì ba phần tư là thanh thiếu niên. 
Hiếm ngôi chùa nào có hoạt động sinh hoạt giới trẻ mạnh 
như thế. Vách của giảng đường đề một câu tôi khá tâm đắc: 
“Nếu không muốn thấy sự suy tàn của Phật giáo ngày mai 
thì hãy để tâm chăm sóc thế hệ trẻ thanh thiếu niên ngày 
nay”. Đây được xem như phương châm hành đạo của thầy 
Thích Quảng Hiền tại trụ sở tỉnh hội Phật giáo Đắk Nông. 
Dù là một trong các ban trị sự thành lập gần đây nhất, nhưng 
phương châm này sẽ giúp cho Phật giáo phát triển nhanh so 
với các tỉnh thành, nơi mà đạo Phật đã tồn tại vài chục đến 
hàng trăm năm.

Quan tâm giới trẻ trong bối cảnh của đại lễ Vu Lan rất có 
ý nghĩa. Nhân đây, tôi cũng xin gởi đến quý vị đề tài “Cha 
mẹ và con cái”, vốn được xem là phần quan trọng trong kinh 
Thiện Sanh. Bài kinh đề cập đời sống lành, đời sống hạnh 
phúc, đời sống có văn hóa và những giá trị tương quan thiêng 
liêng nhất của kiếp người.

Trong bài kinh này, đức Phật nêu năm trách nhiệm đạo 
đức của các bậc làm cha mẹ và bên cạnh đó, Ngài cũng nêu 
năm trách nhiệm đạo đức của những người con thảo cháu 
hiền. Mỗi vai trò cha mẹ hoặc con cái góp phần rất lớn trong 
việc xây dựng hạnh phúc gia đình hiện tại lẫn tương lai. Do 
đó, tôi kính đề nghị sau buổi giảng này, các bậc cha mẹ nên 
phổ biến kinh Thiện Sanh cho con em mình. Và các bậc con 
cái cũng nên thường xuyên đọc tụng bài kinh để thấy rõ ý 
nghĩa hạnh phúc trong sự phát triển, đồng thời đưa văn hóa 
đạo đức Phật giáo vào cuộc sống. Điều đó giúp chúng ta sống 
có giá trị hơn, đóng góp nhiều hơn cho người thân thương 
trong gia đình của mình.
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Về bổn phận làm con, đoạn kinh sau đây mô tả chi tiết: 
“Hỡi này Thiện Sanh, phương Đông tượng trưng các bậc 
cha mẹ. Người con hiếu thảo phải hiếu kính cha mẹ với năm 
điều đạo đức. Nhờ đó, an ổn, không lo sợ gì”. 

Đoạn phát biểu cho thấy, đức Phật xác định rất rõ, nếu 
tất cả những người con thảo cháu hiền, cụ thể là thế hệ thanh 
thiếu niên sống tốt với năm điều trách nhiệm đạo đức bằng 
sự hoan hỷ và tình nguyện thì hầu như suốt cuộc đời không 
gặp những nỗi bất ổn, thăng trầm, ba chìm, bảy nổi, tám lênh 
đênh. Bởi vì ta thiết lập được tình cảm thiêng liêng gắn bó 
nhất với hai đấng sinh thành, mà đức Phật thường sánh ví là 
hai vị Phật trong nhà.

Giới thanh thiếu niên Phật giáo nên hãnh diện, tự hào khi 
được đức Phật là thầy của mình. Chưa từng có văn bản tôn 
giáo nào từ cổ đến kim, từ Đông đến Tây xác quyết rằng, cha 
mẹ tương đương với người khai sáng ra tôn giáo.

Các tôn giáo nhất thần cho rằng chỉ có một đấng tạo hóa. 
Cho nên khi cha mẹ chết thì các tôn giáo này phần lớn không 
thờ cha mẹ mà chỉ thờ duy nhất một Chúa trời.

Chẳng hạn, các tôn giáo này quy định, trước khi ăn cơm 
phải làm hiệu để tạ ơn đấng tạo hóa, uống nước cũng tạ ơn 
đấng tạo hóa, v.v… Rõ ràng chúng ta thấy vô nghĩa ở chỗ, 
chén cơm manh áo, rồi sự nghiệp, mọi thứ mà ta có đều do 
cha mẹ đã hy sinh, nai lưng cả ngày lẫn đêm, quanh năm suốt 
tháng. Ấy thế mà mình không mang ơn trực tiếp, lại mang 
ơn đáng tạo hóa nào đó mà mình không hề biết. Người ta 
cứ nghĩ rằng có một nhân vật tạo dựng ra thế giới vũ trụ để 
bắt mọi người phải làm theo cái này, chấp nhận cái kia, nói 
chung có số phận an bài.
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Khi ăn cơm, uống nước, còn được sự sống, đạo Phật dạy 
tất cả chúng ta, những người con dù là thủ tướng, tổng thống, 
chủ tịch nước, bộ trưởng,… vai trò vị thế xã hội cỡ nào đi nữa 
vẫn phải nhớ ơn ông bà, cha mẹ. Vì nếu không có ông bà cha 
mẹ, chúng ta cũng không có mặt với tư cách một con người. 
Hãy hình dung, nếu ta đầu thai ra thành con vật gia súc trong 
những nhà giàu kếch sù ở phương Tây, được người chăm 
sóc, được ngủ trên giường tiêu chuẩn ba sao cùng với chủ, 
được chủ dẫn dắt đi sáng chiều tối, được chủ dọn vệ sinh, 
khi bệnh được đưa đến bệnh viện; mỗi ngày được ăn các loại 
thực phẩm sang trọng đắt tiền, sung sướng hơn gấp mười lần 
so với thân phận của người nghèo Việt Nam, nhưng đừng vì 
thế mà nghĩ rằng con vật đó có phước hơn con người. Con 
người có ý thức xã hội, có đạo đức, có tâm linh, có truyền 
thông, có giáo dục kinh nghiệm, có phấn đấu và nỗ lực làm 
những gì mà con người muốn. Cho nên, với tư cách một con 
người, ta cần phải nhớ ơn ông bà cha mẹ. Đây là điều giúp cả 
cuộc đời chúng ta an ổn.

1. Phụng dưỡng không để thiếu thốn

Con cái phụng dưỡng cha mẹ trong nền văn hóa Phật 
giáo được xem là mối quan tâm hàng đầu. Chúng ta cũng 
nên hãnh diện tự hào khi mình là người Việt Nam, có truyền 
thống văn hóa Việt Nam đồng hành văn hóa đạo Phật. Ở 
xã hội phương Tây, con cái không cần phải thực hiện trách 
nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Đến tuổi 18, con cái có thể sống 
riêng với cha mẹ và luật pháp bảo hộ chuyện ấy. Quan hệ tình 
thân thương gia đình không gắn bó như ở Việt Nam. 

Đạo lý Phật giáo dạy chúng ta phải phụng dưỡng bằng 
vật thực cụ thể, hành động thương kính cụ thể chứ không 
phải chỉ nói suông rằng “Con thương cha, kính mẹ”.
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Trong kinh tạng Pali, đức Phật quy định: chia lợi tức thu 
nhập hàng tháng ra làm bốn phần, 25% dành cho hiếu thảo, 
25% chi tiêu hàng tháng, 25% tiết kiệm để có thể phát triển 
sự nghiệp và sử dụng chúng vào những mục đích chân chính 
về sau, và 25% còn lại làm từ thiện. Làm từ thiện trong bối 
cảnh ngày nay khá đa dạng, bao gồm đóng thuế nhà nước. 
Hiện nay, gần như ai cũng phải đóng thuế. Phần đóng thuế 
đó có thể thay thế cho phần làm từ thiện của chúng ta. Tuy 
nhiên, rất ít Phật tử làm đúng bổn phận chu cấp, nuôi dưỡng 
cha mẹ bằng 25% tiền lương của mình. Một gia đình trung 
bình có ba người con. Nếu mỗi đứa con khi lập nghiệp, mỗi 
tháng trích dù chỉ 10% tiền lương cho cha mẹ dưỡng già, thì 
cũng tương đối ổn. Còn làm theo lời Phật dạy, trích đúng 
25%, có lẽ cha mẹ chúng ta sẽ không phải khổ đau khi đối 
diện với bệnh tật, tuổi già. Nhờ đó không rơi vào trạng thái 
buồn tủi, cô đơn, chán chường.

Tuổi già của người Nhật là tuổi khổ đau. Ở Nhật, sau sáu 
mươi tuổi khi về hưu thì tỷ lệ tự tử đứng đầu thế giới. Đất 
nước Nhật phát triển cao theo nền văn hóa phương Tây thì 
Nhật lại rơi vào tình trạng con cái bỏ rơi cha mẹ, không còn 
xem việc hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ là một bổn phận 
đạo đức nữa. Do đó, rất nhiều bậc cha mẹ cảm thấy bất hạnh, 
phải chìa tay xin con em mình. Đôi lúc đứa con khi hiếu thảo 
với cha mẹ cũng tính tháng, tính ngày, tính lời, tính lỗ rồi 
phân bì, so đo. Cha mẹ nuôi mình mấy chục năm, có khi nào 
tính toán một cách ích kỷ như thế. 

Do vậy, phụng dưỡng làm sao để cha mẹ không rơi vào 
tình trạng thiếu thốn, buồn tủi, cô đơn.

2. Trình báo và xin lời khuyên

Đây là một lời khuyên đạo đức được nâng lên thành tầm 
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văn hóa ứng xử và rất may mắn khi văn hóa Việt Nam cũng 
có khuynh hướng sống như vậy, tức “đi thưa về trình”. Mỗi 
sáng trước khi ra khỏi nhà, bậc làm con thường khoanh tay 
chào một cách lễ phép: “Thưa mẹ, thưa cha con đi học, con 
đi làm”. Ta hiếm tìm thấy nền văn hóa này ở các nước châu 
Âu, châu Mỹ, hoặc châu Úc. Cũng hiếm khi ta tìm thấy nền 
văn hóa phương Tây khích lệ con em xin lời khuyên của cha 
mẹ. Tháng vừa qua đi thuyết giảng tại vài chục đạo tràng và 
chùa ở mười nước châu Âu nên ít nhiều tôi biết được văn hóa 
phương Tây qua những cuộc tiếp xúc với Phật tử tại đó. 

Có một người cha độ tuổi năm mươi than vãn về đứa 
con rằng, vào tuổi mười tám thì tinh thần tự lập của con em 
phương Tây khá cao, và được nền văn hóa này ủng hộ. Cho 
nên, khi đi học, chọn ngành nghề cũng chẳng cần hỏi ý kiến 
cha mẹ. Cha mẹ muốn can thiệp mà không hiểu gốc rễ văn 
hóa phương Tây thì con cái có cảm giác mình đang bị bó 
buộc, mất nhân quyền. Đôi khi chỉ cần một cú điện thoại đến 
sở cảnh sát, cha mẹ có thể sẽ gặp rắc rối. Mắng chửi vài ba 
câu do vì lo lắng nhưng thiếu nghệ thuật có thể khiến con cái 
bỏ đi. Mỗi lần nhờ con việc gì đó thì phải báo trước một vài 
ngày còn bằng ngược, nhờ ngay lập tức sẽ bị từ chối với lý 
do “Ba mẹ không báo trước nên con không sắp xếp được kế 
hoạch”. Ai đã từng sống tại Việt Nam với nền văn hóa truyền 
thông “Con cái hiếu kính cha mẹ, tôn trọng và xin lời khuyên 
của cha mẹ” thường cảm thấy khổ khi gặp phải những đứa 
con quá Tây theo nền văn hóa này.

Ở đây, đức Phật khuyên, đi đâu phải trình báo cha mẹ, dù 
ta đã có năng lực tự lập. Sự trình báo thể hiện mối quan hệ 
truyền thông, mà truyền thông giúp tình người không bị chết 
dần chết mòn. Còn nền văn hóa “Đèn nhà ai nấy tỏ” rất nguy 
hiểm vì không thể hiện sự quan tâm lẫn nhau.
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Hãy thử hình dung mình là anh hai, chị hai trong nhà, 
thay thế vai trò cha mẹ để coi sóc những đứa em. Nếu chúng 
trốn đi chơi không thèm báo trình thì liệu chúng ta có buồn 
không? Có cảm thấy không được tôn trọng hay cảm thấy 
lòng thương yêu lo lắng của mình bị phụ bạc không? Tương 
tự, ta là con em mà không xin phép, không thưa hỏi, không 
vâng lời thì chắc chắn cha mẹ cũng không vui. Hiếu thảo ở 
phương diện tinh thần này rất quan trọng. Khi cha mẹ nhận 
thấy mình có vai trò, có chỗ đứng về đạo đức và văn hóa 
trong căn nhà thì tự động sẽ trút đổ tình thương lên con nhiều 
hơn, sâu sắc hơn, và có cam kết hơn. 

Nếu gặp những bế tắc, không chỉ con gái mà con trai 
cũng nên tâm sự với cha mẹ. Đừng tự ái hay e dè khi xin 
một lời khuyên từ hai đấng sinh thành, bởi vì, kinh nghiệm 
vào đời sớm hơn chúng ta nên cha mẹ hiểu biết nhiều hơn. 
Có thể kiến thức học đường của thế hệ hiện nay cao hơn thế 
hệ trước, do chiến tranh, nghèo đói, không được học đến 
nơi đến chốn nhưng kinh nghiệm sống, nhất là kinh nghiệm 
đạo đức, kinh nghiệm văn hóa, kinh nghiệm hạnh phúc, kinh 
nghiệm sự nghiệp chắc chắn hơn chúng ta. Hãy cứ xin lời 
khuyên để ta thêm dữ liệu tham khảo. Cũng giống giải một 
bài toán, ta có nhiều cách giải, cách giải rất ngắn, cách giải 
dài, cách giải lòng vòng, nay có thêm một cách giải của cha 
mẹ thì ta có thêm dữ liệu tham khảo rất tốt.

Nhiều cô cậu trẻ tưởng rằng mình đã trưởng thành, không 
cần lời khuyên cho nên càng ém nỗi đau thì càng rơi vào tình 
trạng tuyệt vọng, trầm cảm. Một số cô cậu không chịu đựng 
nổi, đã chọn con đường tự vẫn mà chết. Đó là hành động đại 
bất hiếu. Ngoài ra, chết trong nỗi tuyệt vọng thì cảnh giới tái 
sinh là mất hút. Giả sử có tái sinh làm người thì lại trở thành 
một con người có cá tính và sức chịu đựng kém. Mỗi khi gặp 
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nỗi khổ niềm đau nào là hoàn toàn bế tắc, dễ tuyệt vọng, dễ 
bỏ cuộc nửa chừng, dễ tự thúc thủ, hoặc ứng xử mặc cảm với 
bản thân. Cho nên, hãy nhờ lời tư vấn của cha mẹ, chúng ta 
sẽ thêm những chìa khóa mở cửa các vấn nạn cá nhân.

Năm nay tôi đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn phải đi thăm 
viếng các bậc Hòa thượng, các vị tôn đức để xin lời khuyên 
nhằm tránh thái độ chủ quan, háo thắng vốn là hai yếu tố gây 
thất bại; huống hồ thế hệ trẻ, kinh nghiệm chưa già, mặc dù 
có thể có kiến thức.

3. Không chống điều cha mẹ dạy

Phần lớn mối quan tâm của cha mẹ là về đạo đức và văn 
hóa, kế đến là hạnh phúc và sự nghiệp của chúng ta. Rất 
nhiều đứa con nghĩ rằng cha mẹ áp đặt lên mình những thứ mà 
mình không muốn. Từ đó, lời khuyên chân thành của cha mẹ trở 
thành sự áp đặt, và nhiều cô cậu kháng cự, thậm chí nổi loạn.

Mùa thi mỗi năm vào cao đẳng đại học thường khiến 
hàng trăm, hàng nghìn bậc cha mẹ phải rơi nước mắt. Suốt 
mùa thi, cha mẹ chấp nhận bỏ công ăn việc làm, theo dõi, 
thậm chí ngồi cạnh con đến một hai giờ sáng để cùng ôn tập 
với con. Khi con ngồi trong trường thi, cha mẹ đứng ngồi 
không yên trước cổng trường dưới nắng chang chang; và khi 
thấy con ra khỏi phòng thi với gương mặt hớn hở thì cha mẹ 
mới thở phào nhẹ nhõm. Đó là tình thương vô bờ bến. Do 
vậy, mối quan tâm của cha mẹ là việc học hành thành tựu, đỗ 
đạt điểm cao của chúng ta. Rồi còn luôn để ý khuyên nhắc ta 
không nên nghiện trò chơi điện tử hoặc những trang web xấu 
mà vốn chỉ cần tiêm nhiễm trong vòng vài ba ngày, ta có thể 
hư cả cuộc đời. Dẫu tẩy não suốt vài chục năm vẫn chưa hết. 

Phần lớn khi ở vào tuổi bắt đầu lớn thì những thay đổi 
tâm sinh lý làm cho chúng ta có nhu cầu tìm hiểu về giới 
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tính. Nếu không may lạc vào những trang web dơ thì gần như 
chúng ta không còn cơ hội để tiến thân. Nó ám ảnh ta suốt 
ngày lẫn đêm đến nỗi không thể tập trung học được. Không 
có học đồng nghĩa sự nghiệp của chúng ta trong tương lai 
không được đảm bảo.

Cho nên, dù cha mẹ khuyên mắng về sự học, sự nghiệp, 
đạo đức và lối sống thì cũng đừng buồn khi nó chạm đến lòng 
tự ái của bản thân, vì “Thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng”, 
và “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường 
con hư”. Hãy nhớ lời Phật dạy, không chống trái những điều 
dạy đúng đắn của cha mẹ nhằm đem lại giá trị cho mình. 

Nhiều người phương Tây phải bỏ tiền để mua cái khôn 
của người khác bằng những lời tư vấn. Khi trả số tiền nào 
đó xứng đáng cho một lời tư vấn hay, một lời khuyên giỏi, 
người ta ắt phải trân quý nội dung của lời khuyên đó. Trong 
khi cha mẹ cho chúng ta lời khuyên, kinh nghiệm, bản đồ, chìa 
khóa sống để hạnh phúc, để có sự nghiệp thì một số con em lại 
không đánh giá cao, ngược lại còn buồn giận, bỏ nhà ra đi. 

Ngày hôm qua, có một nữ Phật tử tuổi ngoài bốn mươi kể 
rằng khi hỏi con kết quả kỳ thi cao đẳng, đại học. Nó không 
thèm trả lời. Hỏi thêm lần thứ hai thì nó bỏ nhà đi. Người mẹ 
này nghĩ con mình đã thất bại. Mặc cảm về sự thất bại, cậu 
thanh niên không thèm nói chuyện, không thèm chia sẻ mà đi 
khỏi nhà vào lúc giữa đêm khuya. Những điểm đến như đầu 
đường, ngã xóm, quán cà phê, bia ôm, nếu chẳng may vào 
những nơi hưởng thụ thì coi như hỏng cả cuộc đời. 

Ở tuổi mới lớn, phần lớn thanh thiếu niên có khuynh 
hướng muốn chứng tỏ mình. Nam muốn trở thành người đàn 
ông thực thụ, nữ muốn thành người phụ nữ sắc sảo. Sự chứng 
tỏ đó không nói lên độ chững chạc và khôn ngoan. Điều cốt 
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yếu là làm sao chúng ta thể hiện tính tự lập, già dặn trong 
suy nghĩ và ứng xử để học đến nơi đến chốn. Lời khuyên 
bao giờ cũng xoay quanh những vấn đề này. Cho nên, đừng 
chống chế. 

Sau này khi chúng ta có con cái mới thấy rõ giá trị đạo 
đức của những lời khuyên. “Giá như ngày xưa tôi nghe lời 
mẹ, lời cha thì bây giờ đâu vất vả như vậy”, bắt đầu nhận ra 
sai lầm của mình trong quá khứ thì chuyện cũng quá lỡ làng. 
Không ai có thể ngược trở lại vòng xoay của thời gian và 
nếu có thì cha mẹ đã trở thành người thiên cổ, lúc đó chúng 
ta muốn làm cho cha mẹ hạnh phúc cũng không được. Cho 
nên, thanh thiếu niên hãy lưu ý điều này để cha mẹ mình 
hạnh phúc. Khi được dạy bảo bằng lời khuyên hay, đạo đức 
tốt, kinh nghiệm sống thì ta nên tiếp nhận và ứng xử khôn 
ngoan theo.

4. Không trái điều cha mẹ làm

Điều này khó hơn. Dân gian Việt Nam có câu “Con nhà 
tông, không giống lông cũng giống cánh”, đồng thời cũng 
có những câu khích lệ giữ gìn truyền thống văn hóa của gia 
tộc, đừng để tình trạng “Cha làm thầy, con đốt sách”. Thử 
hình dung một gia đình mà cha mẹ thành công, có uy tín với 
xã hội, thương người, giúp đời, đóng góp phụng sự, danh 
vang tứ xứ mà lại sinh ra những đứa con bất hiếu, phá làng, 
phá xóm, ăn chơi sa đọa, vi phạm luật pháp thì tự động danh 
thơm tiếng tốt của gia tộc bị mất hết, hoặc bị đánh giá thấp 
đi. Đó gọi là trái điều cha mẹ làm. Truyền thống gia tộc có 
cái gì hay, tốt, giỏi, đẹp thì bổn phận làm con hiếu thảo là duy 
trì và phát triển nó.

“Con hơn cha là nhà có phúc”, đó không phải câu dân 
gian Việt Nam mà do đạo đức Phật giáo ảnh hưởng trong dân 
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gian. Bởi vì, cứ mỗi một thế hệ trôi qua thì có thêm những 
bằng sáng kiến, phát minh được công bố. Kiến thức của con 
người được nâng lên và ta sống trong bối cảnh ngày nay, ta có 
cơ hội tốt hơn tổ tiên ông bà cha mẹ trong việc tiếp nhận các 
nguồn kiến thức mới. Do đó nếu không hơn cha mẹ là quá tệ. 

Thế hệ kế thừa hơn cha mẹ là có phúc cho một gia đình. 
Thế hệ kế thừa hơn các nhà lãnh đạo đi trước là có phúc cho 
một quốc gia. Chúng ta cũng phải nêu quyết tâm để phấn đấu 
bằng cha mẹ trở lên, chứ không nên thấp hơn cha mẹ mình. 
Bằng hoặc hơn trong sự tôn kính, còn không, có tài mà thiếu 
đức thì người đó không hữu dụng. Đó là sự đổ nát tinh thần, 
sự phá hoại hạnh phúc cuộc đời. 

Con cái vượt xa cha mẹ càng nhiều cha mẹ càng vinh dự 
và hãnh diện. Giáo sư Ngô Bảo Châu, người vừa đoạt giải 
toán học Fields đã làm rạng danh người Việt Nam trên toàn 
cầu trong việc giải mã bổ đề toán học mà mấy chục năm qua 
thế giới toán học gần như bất lực. Cha mẹ ruột của giáo sư 
Ngô Bảo Châu cũng là hai giáo sư đầu ngành rất thành công 
nhưng sự thành công của giáo sư Ngô Bảo Châu giúp cha mẹ 
cảm thấy hạnh phúc hơn. Đó là điển hình của con hơn cha, 
con hơn mẹ. 

Cách đây nửa tháng, tôi gặp gỡ giáo sư Ngô Bảo Châu tại 
Đà Lạt, trong một chuyến hoằng pháp. Tiếp xúc với anh, tôi 
cảm nhận anh là người khiêm tốn, “bình dân học vụ”, rất dễ 
gần gũi, ít nói, nhã nhặn, hiền hòa. Thừa hưởng gia tài văn 
hóa Phật giáo ảnh hưởng vào nền văn hóa của gia tộc, giáo 
sư Ngô Bảo Châu đã là một Phật tử thuần thành. Thanh thiếu 
niên chúng ta cũng nên phấn đấu để không chống trái điều 
cha mẹ mình đã làm, nhằm hưng hiển cho gia tộc.

Làn só ng sau đẩy làn sóng trước, chúng ta là thế hệ đi sau 
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phải tiếp nối trên nền tảng kế thừa, phát huy những giới hạn 
của thời trước mà do điều kiện khách quan hoặc chủ quan 
chưa thể thực hiện. Phải nêu quyết tâm như thế. Cha mẹ xây 
dựng đời sống ở mức khá thì chúng ta phải làm giàu cho gia 
đình. Ai đã giàu thì trở nên giàu hơn. Cha mẹ đã đóng góp 
với mức độ vừa phải thì nay, chúng ta phải đóng góp lớn hơn. 
Cứ như thế, mỗi một gia đình, về vấn đề sự nghiệp, về giàu 
sang, hạnh phúc, đạo đức và tâm linh phải làm sao hơn thế 
hệ đi trước.

5. Không cản tất cả chánh nghiệp của cha mẹ làm

Đây cũng là điều khó. Một số người con, khi có cơ hội 
tặng biếu cha mẹ để hiếu dưỡng về phương diện vật chất thì 
thường có khuynh hướng khống chế cha mẹ, không cho cha 
mẹ làm việc này, việc kia; trong khi tâm lý cha mẹ ở tuổi xế 
chiều thường chia cắt số tiền từ sự hiếu thảo của con cái để 
làm các việc lành, chẳng hạn giúp đỡ trung tâm người già tàn 
tật, trẻ em cơ nhỡ, mồ côi, những mảnh đời bất hạnh. Chúng 
ta biết, mặc dù chia sẻ phần chi li có thể khiến cha mẹ không 
sống thoải mái như bao người khác, nhưng ngược lại cha mẹ lại 
gặt hái cái phúc và sống thảnh thơi hơn. Chúng ta đừng vì thế 
mà ngăn cản, không cho cha mẹ tiếp tục làm những việc thiện.

Nhiều cha mẹ quý báu thời gian còn lại cuối cùng của 
cuộc đời ở tuổi xế chiều để đi chùa, niệm Phật, tụng kinh, bái 
sám, tham gia các Phật sự, đóng góp việc xây chùa, phát triển 
chùa, ấn tống, in kinh, phổ biến đĩa hoặc thực hiện nghĩa cử 
có giá trị cho cuộc đời. Nhưng nhiều đứa con lại cảm thấy 
khó chịu vì lẽ ra cha mẹ phải dành toàn bộ tiền tặng biếu từ 
con cái cho việc dưỡng già và hưởng thụ. Chúng ta tưởng 
chừng như mình hiếu thảo nhưng thực chất lại đang phá hoại 
hạnh phúc và phước báu của cha mẹ.
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Chánh nghiệp là nghiệp chân chính cần được thế hệ con 
cái ủng hộ. Nghiệp chân chính bao gồm thân không giết 
người, miệng không lừa đảo, không ngoại tình, không theo 
nghề sản xuất mua bán vũ khí, nghề đồ tể, buôn bán nô lệ, 
nghề bán thân nuôi miệng, nghề bào chế độc dược v.v...

Những việc làm chân chính của cha mẹ từ lời nói đến 
hành động cụ thể, phận làm con ta phải ủng hộ hết mình, phải 
có cái nhìn chiều sâu, chiều dài trên nền tảng của phước báu. 
Phần lớn ở tuổi mới lớn, ta có khuynh hướng thủ cho riêng 
mình, ít quan tâm đến người khác. Còn người lớn tuổi lại có 
khuynh hướng quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh. Ta 
phải thấu hiểu tâm lý đó.

Trường hợp cha mẹ chưa hiểu đạo Phật, mẹ nghiện cờ 
bạc, tứ sắc; cha nghiện bia rượu, nghiện không gian vui chơi 
ngoài đường thì chúng ta nên dùng những lời hiếu lễ khuyên 
can cha mẹ quay về con đường Phật pháp, trở thành người 
sống hạnh phúc ở tuổi xế chiều. Hiếu thảo với cha mẹ không 
có nghĩa cung phụng thói quen tiêu cực của cha mẹ. Cha mẹ 
mê phim chưởng, ta mang về ba bộ phim chưởng. Chỉ cần 
vài tuần thời gian, cha mẹ có thể mắc bệnh tiểu đường vì nằm 
ngồi lâu không vận động, thức khuya không ngủ, bị hoang 
tưởng vì thần kinh suy nhược cao.

Ở đây, đức Phật nói, không cản các chánh nghiệp của 
cha mẹ. Ngài không dạy chúng ta chiều theo bất cứ việc làm 
sai nào. Thấy cha mẹ không học Phật pháp thì phải khéo léo 
dùng lời trân trọng, khôn ngoan giúp cha mẹ hiểu mà không 
tự ái trong việc sửa sai. Đó là người con đại hiếu.

Nói chung thanh thiếu niên Phật giáo dễ dàng thực hiện 
năm bổn phận này. Chúng ta cũng cần lấy làm phương châm 
dạy cho con em mình trong tương lai.
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II. ĐẠO LÀM CHA MẸ

1. Ngăn chặn con làm việc ác

Việc ác trong đạo Phật gồm ba nội dung: Thứ nhất, vi 
phạm luật pháp quốc gia, nơi mình có mặt là một công dân. 
Ví dụ giết người, buôn bán ma túy, trộm cắp, lừa đảo, làm 
việc phi pháp, chống lại hiến pháp, qua mặt luật pháp, làm 
những điều xấu, đều có thể dẫn đến tù đày.

Tôi đã có cơ hội thuyết giảng năm lần cho khoảng 2.000 
phạm nhân tại trại giam K20, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến 
Tre và năm lần tại trại giam Sơn Phú 4 cho khoảng 5500 
phạm nhân ở thành phố Thái Nguyên. Phần lớn phạm nhân 
tại đây lãnh án từ năm năm đến hai mươi năm tù về tội hình 
sự, hoặc phạm các loại hình luật pháp khác nhau ở tuổi còn 
rất trẻ. Khi phạm pháp và bị ngồi tù, họ gần như mất tất cả cuộc 
đời. Dù lao động tốt trong trại giam, được về trước thời hạn theo 
lệnh ân xá thì cũng phải mất ba năm làm mới lại uy tín của chính 
mình. Trong suốt ba năm thử thách, gần như không ai xin nổi 
công ăn việc làm vì luôn bị xã hội nghi kỵ, phân biệt đối xử và bị 
e ngại, rằng “ngựa quen đường cũ”. Cho nên, không ai dám tạo 
cơ hội cho họ làm ăn. Thay vì mất mấy chục năm ngồi tù, nếu 
ở ngoài, họ lao động chân chính, mỗi tháng kiếm đôi ba triệu 
tiền lương thì họ đã làm được rất nhiều điều tốt, thậm chí có 
thể xây dựng một sự nghiệp lớn hơn khoản tiền phi pháp. 

Chẳng cha mẹ nào muốn con em mình rơi vào con đường 
phạm pháp. 

Thứ hai, mặc dù không vi phạm luật pháp nhưng một số 
con em hầu như không quan tâm đến sự nghiệp và sự tự lập 
của bản thân. Họ lệ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ, không chịu 
làm ăn, không chịu học tập, không phấn đấu, thậm chí còn 
đóng vai Chí Phèo làm tiền cha mẹ, chẳng hạn tự đập ngực, 
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đập đầu, khóc lóc rồi đòi tự tử phá hoại sự sống bản thân để 
gây sức ép buộc cha mẹ chiều theo các thói quen xấu. Đặc 
biệt những người rơi vào bệnh cái chết trắng, ma túy qua 
loại hình tổng hợp như thuốc lắc, đập đá, hít đá và nhiều loại 
ma túy tổng hợp khác vốn có thể khiến họ đê mê trong hạnh 
phúc ảo và đánh mất tương lai.

Khi đã nghiện ắt phải trộm cắp và lừa đảo cha mẹ. Trong 
nhà không còn gì thì bắt đầu phạm pháp, trộm cắp ngoài xã 
hội. Dần dà “phóng lao phải theo lao” sẽ rất khó có thể trở 
lại thành người tốt. 

Thứ ba, nghiện game điện tử. Mỗi ngày hễ chơi bốn giờ trên 
internet trở lên đều được xem là nghiện. Hiện nay, Trung Quốc 
đang là nước có tỷ lệ nghiện game điện tử đứng đầu toàn cầu. 
Việt Nam cũng đang bị báo động đỏ cho tình trạng nghiện game 
của thế hệ thanh thiếu niên. Gia đình nào có con em nghiện 
game thì cha mẹ rất khổ sở. Con cái bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ học, bỏ 
tương lai, suốt ngày chỉ dán dính mắt vào màn hình internet.

Để cha mẹ khỏi buồn đau, tổn thất kinh tế thì đừng đòi 
hỏi cha mẹ mua cho mình điện thoại di động, máy tính xách 
tay, lắp đặt internet riêng tại nhà vì ở tuổi thanh thiếu niên, ta 
chưa có nhu cầu giao lưu tiếp xúc như người lớn. Thời gian 
này phải tập trung trọn vẹn cho việc học. Dù cha mẹ có đủ 
điều kiện tài chính, ta cũng không nên đòi hỏi. Thêm một 
điện thoại di động đồng nghĩa có thêm một mối phân tâm, tán 
dóc, tán tình. Chơi điện tử tại nhà thì mười người, hư hỏng 
hết tám chín. Đó là nỗi đau chung của tất cả các bậc cha mẹ 
trên toàn cầu chứ không riêng gì Việt Nam.

2. Chỉ dạy con làm việc lành

Ba phương diện việc lành: Thứ nhất, trở thành Phật tử từ 
nhỏ. Trở thành Phật tử từ nhỏ thì con cháu của chúng ta sẽ 
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“ít hư”, nếu không nói là “không hư” và biết sống ý nghĩa 
cho mình, cho người. Có ba ngôi tâm linh làm điểm tựa: Phật 
Thích Ca; lời dạy của đức Phật trong kinh; và các bậc thầy, 
các sư cô chân chính trên con đường tu học.

Bên cạnh ba ngôi tâm linh, con em chúng ta sẽ được phát 
nguyện giữ năm điều đạo đức: 

- Không giết người, bảo vệ hòa bình.

- Không trộm cắp, tôn trọng sở hữu và chia sẻ chén cơm 
manh áo với những mảnh đời bất hạnh.

- Không ngoại tình, ngược lại sống chung thủy một vợ 
một chồng.

- Không lường gạt, không nói hai lưỡi, không nói những 
lời văng tục, bất lịch sự, không nói những điều vô ích; ngược 
lại khéo léo sử dụng phương tiện truyền thông ngôn ngữ liên 
hệ đến chân lý, sự đoàn kết, văn hóa và tính giá trị của những 
lời hay, ý đẹp.

- Và cuối cùng là không rượu chè, ma túy, giữ gìn đời 
sống biết tôn trọng sức khỏe bản thân để cam kết chăm sóc 
hạnh phúc cho gia đình. 

Đây là điều thiện quan trọng nhất mà các bậc cha mẹ nên 
khuyên con em và phải có trách nhiệm hướng dẫn con em trở 
thành Phật tử từ nhỏ.

Trẻ em ngày nay thông minh hơn chúng ta ngày xưa, cho 
nên khi con em 5 tuổi có thể đến chùa quy y làm đệ tử Phật. 
Đến tuổi 13, 14, chúng ta lại đưa trẻ đến quy y lần thứ hai để 
hâm nóng con đường tâm linh đạo đức. Tuổi 20, nếu trẻ còn 
lơ đễnh thì cho quy y lần thứ ba, không sao cả. Quy y ở nhiều 
chùa khác nhau cũng không sao. Vì quy y không có nghĩa là 
đi tu mà để trở thành một Phật tử thuần thành. 
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Giữ được điều thiện này thì gần như chúng ta không cần 
phải giáo dục nhiều, con em vẫn trở thành người có ích.

Thứ hai, phải có ý thức học đến nơi đến chốn, có tinh 
thần tự lập và có lòng hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ. Khi 
chúng ta hướng dẫn con em đến chùa từ nhỏ thì việc này 
chúng tự động làm được. Ví dụ, ngày hôm nay đại lễ Vu Lan 
tại chùa Pháp Hoa, thầy Quảng Hiền tổ chức chương trình 
văn nghệ tối, ban ngày thuyết giảng xen lẫn chương trình 
sinh hoạt giới trẻ. Các cháu, các em sẽ cảm thấy rất vui khi 
tham dự cả một ngày tại chùa, học được chữ hiếu, học được 
nền văn hóa hay, lối sinh hoạt tập thể tốt thì chắc chắn sẽ 
hạnh phúc về sau.

Thứ ba, quan tâm đến những người thân thương và xã hội 
nói chung. Rũ bỏ tính ích kỷ, phát huy tinh thần tương thân 
tương ái mà đạo Phật đã dạy qua tinh thần vô ngã vị tha. Từ 
nhỏ, chúng ta giáo dục việc thiện thì tương lai, con em ắt có 
được sự nghiệp, chúng sẽ tự động hiếu thảo với cha mẹ và 
giúp đỡ cho cuộc đời. 

3. Thương con đến tận xương tủy

Chăm sóc, lo lắng, cam kết hy sinh suốt cuộc đời vì hạnh 
phúc của những đứa con. Không có tôn giáo nào dạy sâu sắc 
đến thế như đạo Phật. Bậc cha mẹ Việt Nam đã hy sinh suốt 
cuộc đời của mình, đã từng khổ, lao đao lận đận; bây giờ có 
khổ, lao đao thêm vài năm nữa để con em mình được đi học 
đến nơi đến chốn cũng không mấy khó khăn.

Rất may là phần lớn người cha, người mẹ Việt Nam, do 
ảnh hưởng văn hóa Phật giáo không khích lệ con em mình 
lao động trẻ, đi buôn bán, phụ giúp việc cho cha mẹ, mà tạo 
điều kiện để chúng có nhiều thời gian đầu tư cho việc học. 
Việc phụ giúp trong gia đình chỉ là thái độ tình nguyện. Vì 
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lòng hiếu kính tự động con em sẽ làm. Dù chúng ta có nghèo 
cỡ nào cũng không nên khích lệ trẻ đi buôn bán sớm. 

Muốn có tương lai phải có tri thức. Tri thức là mũi nhọn 
của quốc gia, là cái đà tiến bộ của từng cá nhân. Trong giai 
đoạn Việt Nam đang dần hòa nhập với thế giới, trở thành 
quốc gia tiên tiến thì giáo dục là mối quan tâm hàng dầu. Thế 
giới phương Tây thường đầu tư vào giáo dục với ngân sách 
rất lớn. Từ lớp 12 trở xuống miễn phí hoàn toàn. Đến cấp đại 
học, gia đình nghèo cũng được miễn phí hoặc cho vay tiền học 
không lãi suất để rèn luyện sự tự lập của sinh viên, học sinh.

Thương con tận xương tủy, ngoài chăm sóc sức khỏe, 
chăm sóc con phát triển chiều cao, không béo phì thì các bậc 
cha mẹ còn phải chăm sóc đến đạo đức, tư cách, lối sống và 
sự nghiệp của con em. 

Bài kinh Vu Lan có câu: “Tính sao có lợi thì làm. Chẳng 
màng tội lỗi bị giam, bị cầm”. Ngoài ý nghĩa phê phán những 
đứa con bất hiếu, bài kinh còn lên án lòng quan tâm của rất 
nhiều bậc cha mẹ đến độ mù quáng, phạm luật pháp để mong 
kiếm nhiều tiền bạc lo lắng cho con. Theo đạo Phật không 
nên lo tận xương tủy kiểu như thế. Ta phải quay trở về sử dụng 
con đường đạo đức, thà chậm nhận một chút, thà ít giàu một 
chút mà trong sáng lương tâm, không ray rứt cuộc đời. Đồng 
thời ta giáo dục con em bằng gương hạnh chuẩn mực đạo đức 
thì sau này con em chúng ta sẽ trở thành những người mẫu mực.

Đoạn kinh Địa Tạng nói, nhiều bậc cha mẹ nhìn thấy 
cảnh khổ lao lý hay bệnh tật của con cháu trong gia đình thì 
mong mình chịu khổ đau thay thế cho chúng. Nhưng đức 
Phật nói: “Dù có đi cùng đường, có nỗ lực muốn thay thế nỗi 
khổ cho con cũng không thể nào làm được, vì nhân quả ai 
làm nấy chịu, tốt và xấu đã có phần”. 
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Cho nên, thương đến tận xương tủy chỉ con đường tốt, 
con đường tích cực, giá trị, đạo đức và hạnh phúc chứ không 
thể bày sẵn hạnh phúc cho con. Phải giúp con em có năng lực 
tự lập từ nhỏ mà vẫn gắn bó tình thân, tình thương và truyền 
thông ngôn ngữ tích cực, biết hiếu kính, lễ phép. Được như 
thế, sau này con em sẽ nhớ ơn trọn đời.

4. Sắp xếp hôn phối tốt đẹp

Giáo dục Phật giáo và đạo đức Phật giáo quan tâm đến 
tương lai hạnh phúc gia đình của con em. Phương Tây không 
mấy bận tâm đến chuyện này. Các tôn giáo khác cũng vậy, 
vì họ nghĩ hôn nhân do Chúa sắp xếp mà Chúa thì chưa từng 
có thật. Cho nên, cha mẹ trở thành Chúa thực tế, Phật thực tế 
trong cuộc đời để sắp xếp hôn nhân cho con cái.

Tuy nhiên, để làm công việc đó một cách thành công thì 
không nên áp đặt mà chỉ định hướng, khích lệ, phân tích rồi 
truyền trao kinh nghiệm giúp con cái chọn người bạn đời 
xứng đáng. Phần lớn thanh thiếu niên có thói quen yêu bằng 
mắt, nên chọn ngoại hình đẹp, giọng nói ấn tượng, dáng đi 
hấp dẫn, ăn mặc sang trọng và đánh đồng nó với tình yêu, 
mà ít quan tâm đến khía cạnh nhân cách và cá tính. Khi về ở 
chung vài ba tháng mới ngỡ ngàng thất vọng dẫn đến ly thân, 
ly hôn, “đường anh, anh đi; đường tôi, tôi đi. Chuyện tình đôi 
ta chỉ thế thôi”. Thực tế, hậu quả của tình trạng đổ vỡ hạnh 
phúc gia đình không phải “chỉ thế thôi”. Cặp vợ chồng bỗng 
trở thành kẻ thù của nhau, đưa nhau ra tòa, tranh luận từng 
lời ăn tiếng nói, và rồi con cái chung mới là người bất hạnh 
nhất. Chưa hết, nhiều cặp vợ chồng còn trả thù lẫn nhau theo 
kiểu “ăn không được, phá cho hôi”. 

Yêu ai đó, ta phải hiểu rõ cá tính của họ. Chú trọng ngoại 
hình thì chỉ sau thời gian ngắn, khi tuổi xuân bắt đầu qua đi, tình 
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cũng sẽ cất cánh bay xa. Phần lớn chị em phụ nữ bị vướng vào 
quan điểm chọn người tài giỏi thông qua khả năng chu cấp kinh 
tế, và rồi tiền hết thì tình cũng bay. Nếu không khéo, chạy theo 
lời hứa hẹn ngọt ngào sẽ dễ trở thành nạn nhân. Đa số phụ nữ 
nghèo tình nguyện trở thành vợ của Hàn Quốc, Đài Loan, Trung 
Quốc phải gánh hậu quả bi thương từ cuộc sống gia đình với 
những ông chồng tâm thần, trầm cảm hoặc tính tình dị hợm, vốn 
bị người dân bản địa chê bai xa lánh. Họ chi ít tiền mua phụ nữ 
Việt Nam về làm vợ, như thế làm sao được hạnh phúc. 

Cha mẹ thường có kinh nghiệm trong việc sắp xếp hôn 
phối tốt đẹp. Nhìn cậu con trai, cha mẹ có thể biết nó có chí 
thú làm ăn, có sự nghiệp, có nhân cách hay không. Còn các 
cô gái trẻ lại không nhận thấy thế, chỉ quan tâm vẻ đẹp trai, 
ăn nói duyên, hấp dẫn. Về sống với nhau, cái duyên nào có 
nuôi mình; ăn nói hấp dẫn, ga lăng với mình thì cũng có thể 
lẳng lơ với người khác. Cho nên phải có chiều sâu suy nghĩ 
để chọn người xứng đáng làm chồng hoặc làm vợ. Phụ nữ 
đẹp như hoa cũng chỉ để trưng nếu không biết nghề gì, vụng 
về việc gia đình, nữ công, công dung ngôn hạnh, và bếp núc.

Vì vậy, khi cha mẹ định hướng việc lựa chọn người bạn 
đời, con cái cũng nên hiểu và cảm thông để đừng nghĩ cha 
mẹ đang áp đặt. Cha mẹ cũng phải khéo léo không áp đặt 
hình mẫu con dâu con rể của mình, bởi vì tình yêu và cảm 
nhận của chúng ta đôi lúc khác với con cái. Chúng ta nào 
sống với con dâu con rể đến cuối đời, nên chỉ định hướng tốt 
cho con chọn bạn đời chứ không nên áp đặt. Áp đặt còn gây 
ra hậu quả khổ đau khi con cái phải sống chung với người mà 
chúng không hề yêu thương. Trong việc chọn bạn đời, miễn 
người ấy có nhân cách; dù nghèo nhưng chí thú làm ăn, có 
tinh thần tự lập, không rượu chè, hút xách, bài bạc; không 
hưởng thụ, đàn điếm đã được xem là lý tưởng. 
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Hãy chọn con dâu rể là Phật tử để đồng cảm trên nhiều 
phương diện khi đến với nhau. Vợ chồng khác tôn giáo sẽ có 
cách tiếp xúc vấn đề, đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, cách đầu 
tư cho sự nghiệp, tương lai của cả hai là hoàn toàn khác. Đã 
khác nhau thì sẽ chỏi nhau, dần dà mất hạnh phúc; trong khi 
quan hệ vợ chồng cần nhất yếu tố tâm đầu ý hợp.

Cách đây một tuần, một nữ Phật tử rất xinh đẹp, tuổi 
ngoài bốn mươi đến chùa xin quy y cùng gia đình. Sau lễ quy 
y, chị tâm sự với niềm vui rằng chị đã đúng khi chọn người 
chồng xấu xí về ngoại hình. Chị nói: “Không phải con 
có ý xúc phạm chồng mà con muốn nói rằng con cố tình 
chọn chồng xấu để chồng không thể đi ngoại tình”. Như 
vậy, chị này tìm chồng dựa vào nhân cách và tinh thần làm 
việc. Chồng chị không biết rượu chè, không bài bạc, không 
nói dối, không thích đi chơi. Rời khỏi công xưởng, anh chỉ 
về thẳng nhà lo cho con cái. Chị cho biết “Con rất may mắn 
trong quyết định của mình nên bây giờ sống rất hạnh phúc, 
không phải lo gì”. Đó là một bài học kinh nghiệm.

5. Chu cấp những thứ cần dùng

Nên hiểu bổn phận này theo hai nghĩa. Thứ nhất, cần 
dùng ở tuổi vị thành niên là sách vở, những nhu cầu thiết yếu 
phục vụ cho việc học.

Nhiều người cha, người mẹ nai lưng làm việc suốt ngày 
đêm để con mình được du học Anh, Pháp, Đức, Mỹ,... với 
chi phí vô cùng đắt đỏ. Cha mẹ không dám chi dùng cho bản 
thân, mà sống vì tương lai các con. Mong muốn con cái có 
kiến thức vững, nghề nghiệp giỏi nên đầu tư hết mình, bao 
nhiêu cũng không tiếc.

Cha mẹ ở nông thôn thì phải làm thuê, làm mướn để con 
em lên học tại các thành phố lớn. Nếu con cái không chịu 
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học, lại bài bạc, rượu chè be bét hay internet và game thì đó 
là đại bất hiếu.

Là con cái, khi tiếp nhận những thứ cần dùng từ cha mẹ 
cũng phải sử dụng nó một cách chân chính và biết ơn. Đức 
Phật nói “Con người không biết ơn cũng không đền ơn là 
người vô dụng”. Ứng xử với cha mẹ thế nào thì sau này con 
em chúng ta sẽ đáp trả theo cách thức như thế, thậm chí còn 
tệ hơn.

Cha mẹ chu cấp phương tiện và điều kiện tốt cho con 
được học đến nơi đến chốn ở tuổi vị thành niên không có 
nghĩa là tạo điều kiện cho con đua đòi. Hãy xem xét nhu cầu 
đó có thật cần thiết hay không.

Thời gian qua, tôi có dịp tư vấn cho một số bà mẹ khổ 
đau khi con cái rơi vào nạn nghiện hút. Tôi hỏi lý do tại sao 
nghiện ma túy thì một bà mẹ kể, ban đầu nghe con than phải 
đi học xa, bà mua chiếc xe thật tốt. Có xe tốt, con bà đi chơi 
giao du với bạn bè xấu, con nhà giàu, dần dần vướng vào 
đường dây ma túy, trở thành kẻ trộm cắp, và bị bắt bỏ tù. 
Tuổi mười bốn đã vào tù thì phải đến năm hai mươi hai tuổi 
mới bắt đầu học lại lớp 9, không biết khi nào mới xây dựng 
được sự nghiệp. 

Với nhu cầu có thật, cha mẹ chỉ nên đáp ứng ở mức độ vừa 
phải. Điện thoại di động, internet hoàn toàn chưa cần thiết với 
lứa tuổi thiếu niên. Đặc biệt nếu chúng ta không có thời gian lẫn 
kiến thức để theo dõi giám sát con cái. Thương con phải khích 
lệ con và chu cấp các phương tiện học hành chính đáng.

Thứ hai, vấn đề lập nghiệp. Sau khi học thành công, một 
số con cái có nhu cầu vốn. Nếu có tiền bạc, chúng ta không 
nên keo kiệt, bỏn xẻn, cũng không nên thiên vị, chu cấp đứa 
con này nhiều hơn đứa kia, dẫn đến tình trạng phân biệt đối 
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xử lẫn nhau và gây mất đoàn kết, hiềm khích, hơn thua. Cha 
mẹ phải có tình thương đồng đều để hỗ trợ tất cả các con 
thành công trong sự nghiệp và tương lai. Những hỗ trợ về 
nghề nghiệp là rất cần thiết. Phải định hướng, giúp đỡ mức 
độ để con em mình có khả năng tự lập.

Tháng sáu vừa qua, tôi đã gặp một triệu phú Việt Nam 
tại Tiệp Khắc, nay là Cộng hòa Czech. Anh chia sẻ cách giáo 
dục con. Cách đây bốn năm, khi con anh tốt nghiệp cấp ba 
loại giỏi và có nhu cầu đi du học Anh. Cậu xin tiền vé máy 
bay hạng VIP, đắt gần gấp đôi so với hạng thường để sang 
Anh tìm hiểu về các trường ưu tú nhất. Người cha mới phân 
tích: “Cha chỉ cho con một nửa vé máy bay. Con phải tự đi 
làm thêm trong tháng đầu của mùa hè để kiếm nửa vé máy 
bay còn lại. Cha cũng sẽ chu cấp cho con một nửa số tiền 
chi tiêu trong suốt mười ngày con tìm hiểu các trường, còn 
nửa số tiền chi tiêu bao gồm thuê nhà, ăn uống, con phải tự 
làm ra”. Người vợ nghe vậy liền phê bình chồng: “Hỡi ơi! 
Sao anh keo kiệt thế. Vợ chồng chúng ta có thiếu thốn gì, mà 
không thể giúp con khi nó muốn đi định hướng tương lai của 
nó?”. Anh chồng giải thích rằng, anh làm vậy là đang giúp 
con tinh thần tự lập, không ỷ lại đồng tiền của cha mẹ mình.

Được mẹ liên minh, đứa con vui mừng và tấn công cha: 
“Con không thèm nhận tiền của cha. Con sẽ chỉ nhận tiền 
của mẹ”. Vì mẹ nó cũng chỉ cho được một nửa số tiền nên khi 
sang Anh, đứa con tìm ngôi trường nổi tiếng nhất, ghi danh 
vào rồi gọi về xin tiếp: “Xin cha cho con nửa số tiền còn lại 
để mua vé máy bay vì con không kiếm được tiền”. Người cha trả 
lời: “Cha chỉ gửi cho con nửa số tiền vé xe lửa thôi”. Cuối cùng, 
đứa con phải về bằng xe lửa. Đến nhà, cậu ngả ốm cả tuần.

Lúc đầu, cậu giận cha lắm, không thèm nói chuyện, nghĩ 
rằng cha không thương, ghét bỏ và trù dập mình. 



  CHA MẸ VÀ CON CÁI • 47

Bắt đầu mùa du học năm đầu tiên, sang Anh với tinh thần 
tự lập do cha huấn luyện làm cho cậu thanh niên rất dễ thích 
nghi. Bốn năm học, cậu toàn đỗ đạt điểm cao. Trong thư gửi 
về gia đình, cậu cảm ơn cha đã khéo dạy dỗ để ngày hôm nay 
cậu trở thành một sinh viên xuất sắc và bình dị. Con của triệu 
phú mà sống như những người bình dân, nhờ đó, uy tín của 
cậu tăng trưởng trong bạn bè. 

Như vậy, định hướng nghề nghiệp cho con không có 
nghĩa là chúng ta giúp từ A đến Z. Việc gì không được thực 
hiện bằng nỗ lực tự thân, con cái sẽ không biết quý trọng. 
Chúng phải tập tạo cơ hội cho mình trải nghiệm sự gian khó 
trên cuộc đời, phải rèn luyện từng bước đi vững chãi những 
nơi chúng đặt chân đến. Cuộc sống đầy cạm bẫy, cám dỗ, 
nghịch cảnh, chướng duyên. Đừng sợ hãi hay dè dặt. Mỗi lần 
té ngã là mỗi lần con cái chúng ta học một bài học lớn. Con 
quan to, bà lớn thường hư hỏng vì cha mẹ chỉ chu cấp thứ cần 
dùng. Đòi gì đáp ứng nấy chính là sai lầm lớn. 

Thứ ba, cho đạo đức, kinh nghiệm sống, giá trị và chìa 
khóa hạnh phúc. Con em chúng ta sẽ sống đầy đủ, thậm chí 
giàu hơn chúng ta trong tương lai, vì nó biết cách tự lập bản 
thân, biết làm giàu ngoài cơ hội được kế thừa sự nghiệp gia 
tài do cha mẹ để lại.

Cho chìa khóa là cho tất cả. Còn cho thành quả thì con cái 
bị lệ thuộc vào cha mẹ lâu dài, bởi vì nó chỉ biết hưởng thụ. 
Chúng ta phải nhớ câu nói dân gian: “Ăn không, ngồi rồi, tiền 
rừng biển bạc cũng hết”.

Cha mẹ phải bản lĩnh chịu đựng, thậm chí khi con hờn 
trách mình keo kiệt, bỏn xẻn. Chắc chắn sau thời gian, con 
cái sẽ hiểu ra.

Hai vợ chồng Bill Gates đã hoàn thành di chúc cách đây 
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mười mấy năm. Năm 2009, Bill Gates từ bỏ thương trường, 
dành toàn bộ số tiền của mình cho ngân quỹ từ thiện mang 
tên hai vợ chồng: “Bill & Melinda Gates”. Ông chỉ di chúc 
cho con cái khoảng một vài tỷ đô la và dành mấy chục tỷ 
đô la còn lại cho các hoạt động từ thiện công ích xã hội. Vợ 
chồng ông rất giàu có nhưng tại sao không giao hết gia tài sự 
nghiệp mà chỉ giao phần nhỏ cho con? Bởi vì, hai vợ chồng 
muốn con cái phải tự tạo lập sự nghiệp, hạnh phúc cho bản 
thân bằng đôi tay của chính mình. Như thế mới bền. Cái gì 
được đong đo tính đếm bằng mồ hôi, nước mắt, cái đó mới 
thật sự của chính ta. Còn ngửa tay xin, đòi gì được đó thì 
chắc chắn không thể trân quý nó được.

Tóm lại, bổn phận làm con với năm trách nhiệm được 
đức Phật nâng lên thành năm điều đạo đức. Bổn phận cha 
mẹ chăm sóc cho con hạnh phúc, trưởng thành, tự lập, thành 
công, sự nghiệp hiển hách và sống chuẩn trong cuộc đời cũng 
được nâng lên thành năm trọng trách đạo đức.

Làm cha mẹ và con cái Phật tử, chúng ta phải phát nguyện 
sống tốt. Cha mẹ thể hiện hết bổn phận mình và con cái cũng 
vậy. Dĩ nhiên, có những tình huống cha mẹ có trách nhiệm đủ 
năm bổn phận nhưng con cái lại bất hiếu thì cũng đừng vì thế 
mà bỏ rơi con. Trong dạy dỗ, chồng có thể cương nhưng vợ 
phải nhu, nhằm đưa con em từ thói hư tật xấu, chểnh mảng, 
lười biếng, ỷ lại trở thành người tự lập, thành công và biết 
quý trọng đạo Phật từ nhỏ. 

Còn con em nào hiếu thảo nhưng cha mẹ lại thiếu trách 
nhiệm với bản thân: cờ bạc, nhậu nhẹt, rượu chè, hưởng thụ 
thì cũng đừng vì thế mà hận cha hận mẹ. Ta phải đặt mình 
trong hoàn cảnh cha mẹ để cảm thông. Đừng bao giờ phân bì 
với bạn bè trang lứa rằng “Tại sao chúng bạn được cha mẹ 
chăm sóc, còn mình lại không?”
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Mỗi hoàn cảnh có một bài học khác nhau. Chúng ta tận 
dụng từng hoàn cảnh để sống hạnh phúc. Cha mẹ không có 
trách nhiệm mà ta vẫn hiếu kính mới gọi là đứa con lý tưởng 
thật sự. Hãy nên trở thành những người con như thế.

***
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I. ĐẠO LÀM HỌC TRÒ

Ngày 20 tháng 11 là ngày nhân dân Việt Nam tôn vinh các 
bậc thầy cô giáo từ cấp sơ tiểu học đến bậc đại học và hậu đại 
học nói chung. Lễ hội nhà giáo là cách trực tiếp ghi công đức 
cho việc truyền trao những chìa khóa tri thức, nhằm giúp thế hệ 
kế thừa có thể tiến xa và vững vàng trên con đường lập nghiệp.

Sự phát triển của một quốc gia lệ thuộc rất nhiều vào 
nguồn nhân lực tri thức của nước đó. Các quốc gia tiên tiến 
hiện nay được xem là dẫn đầu về giáo dục trên toàn cầu, 
nguồn ngân sách mà chính phủ họ đầu tư cho giáo dục khá 
ấn tượng. Nhân cơ hội này, tôi xin chia sẻ đề tài “Đạo thầy 
trò” trong kinh Thiện Sanh.

Bản kinh Thiện Sanh, đức Phật nêu ba tương quan gia 
đình và ba tương quan xã hội, phác họa bức tranh tổng quát 
về đạo đức gia đình và xã hội theo quan niệm Phật dạy. Ra 
đời trong bối cảnh văn hóa của Bà la môn giáo tồn tại trước 
đức Phật hàng nghìn năm, đức Phật vẫn có cái nhìn rất độc 
lập về quan niệm nhân sinh, thế giới, đạo đức, và tâm linh. 
Nghiên cứu bài kinh Thiện Sanh, ta thấy rõ chủ nghĩa nhập 
thế của đức Phật được trải rộng dài qua các quan niệm về cá 
nhân, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và toàn cầu.

Với tương quan đạo thầy trò, đức Phật nêu ra năm trách 
vụ đạo đức mà tất cả học viên, dù ở bất kỳ cấp học nào, đều 
phải tuân thủ như nghĩa vụ vừa học lễ, vừa học đức, vừa học 
văn. Đáp lại, đức Phật cũng dạy năm trách vụ đạo đức mà tất 
cả thầy cô giáo, những người đại diện cho ngành nghề thiêng 
liêng nhất trên cõi đời này cần phải cam kết để đảm bảo chất 
lượng đào tạo đầu ra cho thế hệ kế thừa. 

1. Hầu thầy và giúp những thứ cần

Truyền thống giáo dục thời đức Phật buộc tất cả học trò 
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phải đến tận nhà để học. Hiếm nơi nào may mắn trang bị đủ 
bàn ghế, phương tiện giáo dục như thời hiện đại này. Truyền 
thống giáo dục của Bà la môn giáo cũng đặt trên cơ sở đó. 
Upanishad, một tác phẩm quan trọng của triết học Bà la môn 
giáo, có nghĩa đen là ngồi bên cạnh thầy để học hỏi điều 
minh triết. Do đó truyền thống học ngày xưa đòi hỏi việc gần 
gũi. Học từ cái ăn, cái nói, cái gói, cái mở của thầy cô. Dĩ 
nhiên để mối tương quan đó tốt đẹp, học trò phải có nghĩa 
vụ làm thị giả, trợ giúp thầy cô giáo những việc cần thiết, để 
thầy cô khỏi bận tâm làm công việc khác.

Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn ở thời kỳ bão giá 
ngày càng tăng tốc, trong khi tiền lương của giáo viên, giảng 
viên lại quá thấp. Khắp nơi, Sở giáo dục than phiền rằng nếu 
không cải thiện chế độ tiền lương thì có lẽ trong năm hoặc 
mười năm nữa, Việt Nam sẽ không còn giáo viên giỏi đứng 
lớp để truyền trao chìa khóa tri thức cho thế hệ kế thừa. Bởi 
vì với đồng lương ít ỏi như hiện nay, phần lớn thầy cô giáo 
sẽ không còn thời gian đầu tư cho việc nghiên cứu cập nhật 
kiến thức, giúp học sinh, sinh viên giỏi hơn mình, mà họ phải 
đi làm thêm. Nhiều nơi ép buộc học sinh, sinh viên học thêm; 
còn nếu không có các công việc phụ trợ này thì khó tồn tại, 
đứng nghề, hay bám nghề để giữ sự nghiệp thanh cao này.

Từ năm 1984 đến 1986, tôi học cấp ba tại trường trung 
học Trần Khai Nguyên, quận 5. Lúc đó, một số thầy cô giáo 
là Phật tử thường đến thăm chùa Giác Ngộ. Họ đã kể lại 
những khó khăn mà nhà giáo phải cùng chịu đựng và chia sẻ. 
Để có thêm nguồn thu nhập, họ phải bốc thăm giành quyền 
giữ xe cho học sinh của mình. Thầy cô giáo dạy buổi sáng 
sẽ giữ xe buổi chiều, và thầy cô giáo dạy buổi chiều giữ xe 
buổi sáng. Số còn lại thì giữ xe vào ca đêm. Ngoài công việc 
đó, họ hầu như khó tìm được nguồn thu nhập khác. Không 
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phải thầy cô giáo nào cũng may mắn có năng lực hướng dẫn 
làm cho học sinh thích thú và theo học tại các lớp học thêm. 
Như vậy, đi tìm nguồn thu nhập ngoài việc dạy thêm hay giữ 
xe là việc rất khó khăn. Tình trạng đó ngày nay đã được cải 
thiện. Nhiều thầy cô giáo đã cố gắng làm một nghiệp vụ nào 
đó, hoặc dạy thêm một môn nào đó, nếu thành công có thể 
tăng thu nhập. 

Việc đi dạy thêm, làm thêm đều khiến giáo viên không còn 
đủ thời gian nghiên cứu và cập nhật tri thức. Trong giai đoạn 
phát triển vũ tốc hiện nay, nếu ngừng cập nhật tri thức, thầy cô 
giáo có thể bị lạc hậu, là điều mà chúng ta không thể tránh.

Một số nước phương Tây có khuynh hướng buộc giới 
giáo sư, giảng viên nổi tiếng tại trường đại học, trong mỗi 
năm phải ra một đầu sách mới ở lĩnh vực mà mình giảng dạy. 
Yêu cầu này là một thúc bách, buộc tất cả những người tham 
gia công việc đứng lớp, lúc nào cũng phải trang bị cho mình 
những chìa khóa vạn năng hơn những kiến thức mà sinh viên 
có thể thu thập từ sách vở và phương tiện truyền thông. Vì lý 
do đó, đức Phật dạy học trò phải giúp thầy cô những thứ cần, 
để họ khỏi bận tâm đi làm thêm.

Lương bổng của giáo viên, giảng viên ở những quốc gia 
tiên tiến, mặc dù không đủ để biến họ thành người giàu như 
hạng thương gia, nhưng cũng đủ để họ an tâm vì đã có nhà 
cao cửa rộng, tiện nghi đủ đầy. Thậm chí nhiều trường cấp 
phát khu nhà ở cho giáo viên, giảng viên thâm niên để họ 
khỏi vất vả đi xa mà đầu tư thời gian dạy cho sinh viên của 
mình. Các giảng viên đại học phải có mặt ở trường từ bảy 
tám giờ sáng đến năm giờ chiều như làm việc hành chính, 
mặc dù ngày hôm đó chỉ dạy một hoặc hai tiết. Chính sách 
này giúp giáo viên, giảng viên có thời gian đầu tư cho những 
thắc mắc, hướng dẫn luận văn, luận án, các bài nghiên cứu. 
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Như vậy, ngành giảng dạy được đầu tư trọn vẹn, chứ không 
cho bất cứ việc gì khác.

Dĩ nhiên lời dạy đầu tiên này của đức Phật rất khó thực 
hiện trong giai đoạn hiện nay, ngoại trừ môi trường nội trú, 
nơi thầy cô giáo cũng ở nội trú, thì việc trợ giúp lẫn nhau có lẽ 
dễ thực hiện. Mặc dù vậy, thế hệ học sinh vẫn phải nỗ lực chia 
sẻ, giúp thầy cô giáo đỡ nhọc công làm những việc bên ngoài.

2. Cung kính cúng dường đảnh lễ

Đây là quy định về thái độ ứng xử đối với thầy cô giáo. 
Cách đây vài ba hôm, báo chí đưa tin, một chủ tịch hội phụ 
huynh đã rượt đánh cô giáo chủ nhiệm, vì cô giáo phạt sai 
luật đối với học trò là con ruột của vị chủ tịch hội phụ huynh 
này. Ông bức xúc, lời qua tiếng lại và có những hành động 
trở nên phản cảm với ngành giáo dục vốn rất trọng lối ứng 
xử, đạo đức và nhân cách con người.

Học trò dù lớn tuổi hơn thầy giáo cũng cần được hướng 
dẫn về thái độ tôn trọng và quí mến người giảng dạy mình, 
thì người giảng dạy mới dễ dàng trao chìa khóa tri thức một 
cách nhiệt tình, không giấu giếm. Đường đi của tri thức rất 
mênh mông. Nếu chúng ta biết và đi đúng quỹ đạo thì thời 
gian đầu tư ngắn, nhưng kết quả lợi lạc nhiều, và ứng dụng 
trong xã hội ngày càng cao. Chỉ cần người trao chiếc chìa 
khóa đúng, ta khắc phục và tiết kiệm rất nhiều thời gian so 
với nỗ lực cá nhân.

Chẳng hạn trong lĩnh vực tin học, để nắm rõ một thao tác 
nào đó; bằng con đường tự học, ta phải tra khảo các phần 
mềm tiếng Anh, hoặc mua những quyển sách hướng dẫn 
bằng tiếng Việt; phải mất vài ba ngày đọc chú thích, tóm tắt, 
sau đó mới tiến hành làm. Trong khi đó, nếu ta được một 
người có kinh nghiệm truyền trao thì chỉ trong khoảng vài 
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phút, ta đã có thể nắm bắt tuần tự các bước trước sau. Tự học 
là để đào sâu và nâng cao; còn những hỗ trợ mang tính cách 
gợi mở, hướng dẫn để đỡ mất thời gian mà vẫn có kết quả. 
Vì vậy, ta cần phải nhờ vào thầy cô giáo nhiệt tình, có trách 
nhiệm truyền trao tri thức.

Thái độ tôn trọng lễ nghĩa sẽ giúp các học trò được thầy 
cô giáo mến thương, từ đó việc truyền trao và tiếp nhận diễn 
ra theo một văn hóa lịch sự và có ý nghĩa trong kiếp người. 

Ở thế giới phương Tây, thầy cô giáo có quyền tuyệt đối 
cao hơn. Sinh viên nào thể hiện thái độ bất kính khiến thầy 
cô giáo không hài lòng có thể mời ra khỏi lớp. Tại các quốc 
gia tiên tiến như Hoa Kỳ, việc điểm danh diễn ra hàng ngày, 
ngược lại hoàn toàn với lời đồn đại trong dân gian Việt Nam 
và những nước đang phát triển, rằng thầy cô giáo ở thế giới 
tự do không cần điểm danh, nhằm tạo ý thức trách nhiệm của 
học viên. Người phương Tây quy định, vắng học bao nhiêu 
tiết sẽ không được thi tín chỉ môn đó. Học viên phải ghi danh 
học lại. Điều này cũng là một cách tôn trọng tri thức của thầy 
cô giáo. Dĩ nhiên có một số sinh viên, học sinh xuất sắc, chưa 
học đã biết, học ít mà hiểu nhiều, tự nghiên cứu cũng có thể 
trở thành người giỏi; nhưng việc tôn trọng thầy cô giáo bằng 
thái độ chăm chú lắng nghe, đặt câu hỏi ý nghĩa, khai thác 
các góc cạnh sẽ tạo thêm hứng thú cho người giảng dạy, từ 
đó người giảng dạy lại truyền trao cảm hứng học tập cho 
người học. Còn tôn trọng, cung kính theo dạng bắt đâu ngồi 
đó, không đưa những thắc mắc, không muốn đào sâu thêm tri 
thức, ù lì, thụ động, thì chắc chắn đó không phải thái độ cung 
kính trên tinh thần Phật dạy.

Đức Phật còn dạy đảnh lễ. Dĩ nhiên đảnh lễ của ngày 
xưa không giống ngày nay. Theo văn hóa Ấn Độ, để bày tỏ 
lòng tôn kính đối với ai, người Ấn Độ thường cúi thấp người 
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xuống, đặt lòng bàn tay phải của mình lên mô bàn chân người 
đó; rồi đưa tay đặt lên trán của mình. Chân là công cụ bước 
đi, có thể giẫm đạp bợn nhơ, do đó thể hiện lòng tôn kính như 
thế được xem là nể trọng nhất. Đức Phật vẫn khích lệ các học 
trò thể hiện lòng tôn kính đó.

Nếu có điều kiện thì cúng dường, điều này hoàn toàn khác 
với đút lót, hối lộ để xin điểm. Cúng dường cần được thực 
hiện tập thể và công khai trên lớp. Chúng ta có thể quyên góp 
giúp đỡ thầy cô giáo vào những dịp cần thiết. Hiện nay nhiều 
quốc gia cấm lễ nghĩa này, vì nó đôi khi bị lạm dụng trở 
thành hủ tục, dẫn đến việc thầy cô giáo không còn công tâm 
trong giảng dạy, có thể lộ đề cho một số học viên thân thiết.

3. Khát ngưỡng cầu học không chán

Ở đây nói về thái độ học tập. Tri thức là vô tận, con 
đường đến tri thức cũng rất nhiều. Mỗi thầy cô giáo là một 
con đường giúp ta trải nghiệm các khía cạnh tri thức. Cùng 
một chương trình đào tạo, cùng một sách giáo khoa được ấn 
định nhưng phương pháp sẽ giúp học viên có khát ngưỡng để 
học, và điều này lệ thuộc vào kỹ năng được huấn luyện cũng 
như kỹ năng sáng tạo của từng người.

Ngày nay, giáo viên được trang bị nhiều phương tiện kỹ 
thuật số; thuyết trình, giảng dạy với sự hỗ trợ của máy phóng 
ảnh, âm thanh minh họa, giúp người học dễ dàng theo dõi 
nắm bắt, và nhớ bằng sự ghi chép ngắn gọn có hệ thống của 
bản thân, điều đó cũng truyền cảm hứng cho việc học. Khát 
ngưỡng được học, cầu học không chán trở thành động lực 
cho người giảng dạy sẵn sàng cống hiến thời gian, tâm huyết 
kiến thức của mình. Học trò nào có cảm hứng học tập như 
vậy, dù lớp chỉ lác đác vài học viên, thầy cô giáo vẫn truyền 
trao một cách nhiệt tình.
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Giáo dục đại học ở nước ngoài có một số khoa hiếm học 
viên đăng ký. Đó thường là những khoa khó. Dĩ nhiên trường 
phải bù lỗ cho những ngành học như thế, nhưng người ta vẫn 
sẵn sàng duy trì vì kiến thức đấy không thể bị tuyệt chủng 
giống như các loài sinh vật quý. Ngành càng khó, như leo núi 
càng cao, ôxy càng loãng, khách bộ hành càng ít, đó là quy 
luật hiển nhiên. Để có được những giáo sư đầu ngành, giỏi 
ở những lĩnh vực vừa nêu lại càng hiếm. Trường phải đề ra 
chính sách đãi ngộ với chế độ lương bổng và tiền thưởng cao 
nhằm thu hút giáo sư, giảng viên giỏi về lãnh vực hiếm này. 
Do đó khát ngưỡng cầu học là yếu tố quyết định cho một lớp 
học thành công.

4. Kính thuận những điều thầy dạy

Nghĩa là ta có thái độ nể trọng kiến thức mặc dù đôi lúc 
những kiến thức ấy, ta đã hiểu, đã nắm bắt thông qua sự tìm 
tòi, nghiên cứu trước tại thư viện trường hoặc internet. Rất 
nhiều trường nổi tiếng có hoạt động liên thư viện, từ một 
trường ở bang này với một hoặc nhiều trường ở bang khác. 
Liên thư viện còn được áp dụng ở một số trường lớn giữa 
quốc gia này với những quốc gia khác, nhằm giúp giới sinh 
viên có cơ hội tiến sâu, tiến xa trong lĩnh vực chuyên môn mà 
tại nơi mình đang học, do những điều kiện về tài chính, nhà 
trường chưa trang bị; hoặc có thể những tài liệu quí hiếm này 
thuộc về dạng không còn tái bản. Việc chia sẻ đó chỉ bằng 
cách nối kết liên thư viện.

Dân gian có câu, “cung kính bất như phụng mệnh”, chúng 
ta có nể trọng thầy cũng không gì bằng cách ta ứng dụng lời 
dạy được tiếp thu để làm giàu đời sống tri thức và làm giàu 
đời sống văn hóa của chính ta.

Đại học Nalanda của Phật giáo đại thừa tại Ấn Độ, cách 
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Bồ Đề đạo tràng khoảng 80km, được xây dựng vào thế kỷ 
thứ V, là trường đại học đầu tiên trên thế giới. Đại học này 
đã được trùng tu hai lần, lần thứ nhất vào thế kỷ thứ VII, 
lần thứ hai vào thế kỷ thứ IX. Đến cuối thế kỷ thứ XII bị 
Hồi giáo đập phá nát và đốt cháy thư viện chín tầng. Thời 
gian cháy thiêu rụi cả thư viện kéo dài đến sáu tháng. Ngài 
Đường Huyền Trang đã đến học tại đây sáu năm, vào đầu thế 
kỷ thứ VII và có khoảng năm năm làm giáo sư lỗi lạc của 
đại học Nalanda này. Vài chục năm đầu, số lượng sinh viên 
của trường là mười ngàn, số lượng giáo sư giảng viên là một 
ngàn năm trăm. Tỷ lệ về giáo sư và sinh viên như thế là quá 
tốt trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Diện tích của trường 
nằm trên chiều dài 15km và chiều rộng 10km. Cho đến hiện 
nay, người ta khai quật chỉ một phần mười diện tích vừa 
nêu. Tất cả sinh viên đã ở đây học từ năm thứ nhất đến lúc 
ra trường hoàn toàn miễn phí về nội trú. Chính phủ đạo Phật 
lúc bấy giờ tài trợ cho chương trình như quy mô vừa nêu. 
Để được nhập học, sinh viên phải trải qua mười kỳ thi trắc 
nghiệm vấn đáp. Bốn cổng của đại học Nalanda có bốn giáo 
sư lỗi lạc làm công tác phỏng vấn và đánh rớt rất cao. Tỷ lệ 
đậu chỉ khoảng năm phần trăm, và không có chuyện đút lót. 
Các giáo sư của trường Nalanda được trả lương hậu hĩnh, 
cho nên họ làm đúng chức năng và niềm tin mà ban lãnh đạo 
của trường giao phó.

Khi đến tham quan, du khách dù là Phật tử hay không 
Phật tử thường được hướng dẫn viên địa phương nói đùa 
rằng, ngày xưa muốn vào học đại học Nalanda thì sinh viên 
phải có kiến thức giỏi thực sự, đậu kỳ thi trắc nghiệm vấn 
đáp, còn bây giờ muốn vào đại học Nalanda, chúng ta chỉ tốn 
100 Rupi tiền vé vào cổng, (tương đương 2,5USD). Thời đó, 
sau khi nhập học, sinh viên được huấn luyện theo đạo đức 
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giáo dục mà đức Phật dạy trong kinh Thiện Sanh. Những 
điều thầy dạy phải được trải nghiệm bằng các kỳ thi thực tập. 

Cũng như khi chúng ta tiếp nhận một điều hay lẽ phải 
nào đó, nếu cứ giữ nó dưới dạng tri thức thông thường thì nó 
không có giá trị cho ai, cho nên phải trải nghiệm bằng sự ứng 
dụng. Toàn bộ mười ngàn sinh viên trong khu vực trường 
đại học Nalanda và một ngàn năm trăm giáo sư kiểm tra đời 
sống, sinh hoạt và thực tập của họ.

Mô hình xây dựng trong đại học Nalanda gồm phòng có 
cấu trúc hình vuông hoặc hình chữ nhật. Chính giữa hình 
vuông là giảng đường. Trong giảng đường có giếng nước. 
Trên bục cao hơn bên dưới, các học viên được khích lệ chất 
vấn để tiếp thu những điều hay. Khi đã tiêu hóa điều hay thì 
phải trải nghiệm nó trong đời sống sinh hoạt thường nhật. 
Mỗi phòng có diện tích khoảng hai mươi mét vuông. Năm 
đầu, sinh viên được ở ghép, hai người một phòng, gồm một 
sinh viên năm thứ hai trở đi và một sinh viên mới nhập học; 
thông qua đó việc truyền trao các kinh nghiệm tu học trong 
trường được tiếp nối. Đến năm thứ hai, thứ ba trở đi, mỗi 
sinh viên phải ở riêng một phòng để đầu tư thời gian trọn vẹn 
cho việc nghiên cứu. Dù là sinh viên đời, nhưng khi đã nhập 
học trong đại học Nalanda thì họ đều có cơ hội trải nghiệm 
thiền, thực tập tâm linh, và sống chuẩn mực. Cho nên, khi 
trưởng thành là một nhà giáo, những tri thức đạo đức và tri 
thức về điều minh triết Phật dạy đã thấm nhuần trong đời 
sống của họ. Và rồi, họ truyền trao chìa khóa tri thức với 
trách nhiệm cao nhất mà một nhà giáo cần có. 

Rất tiếc, chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo đã hủy diệt đập 
phá đại học Nalanda, phá nát hết phần lớn các công trình 
Phật tích tại Ấn Độ, các đền đài, chùa, miếu và giết hại tăng 
ni. Riêng Bồ Đề đạo tràng vẫn còn nguyên vẹn do không bị 
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phát hiện, mặc dù chiều cao của tháp này trên bốn mươi mét. 
Người ta cho đó như một sự mầu nhiệm, hiểu theo nghĩa, 
giác ngộ là tâm điểm của Phật giáo, còn mọi thứ khác trên 
cuộc đời này đều bị luật vô thường chi phối, bị sự tàn phá 
của con người thách đố; nhưng sự giác ngộ vẫn được xem là 
bất diệt. 

5. Nhớ làm những điều đã học

Để nhớ, người học cần có phương pháp ghi chú. Khi đọc 
sách cũng cần có phương pháp ghi chú. Ngày xưa phương 
pháp ghi chú là những chiếc thẻ, chiều dài khoảng một tấc 
rưỡi, chiều rộng khoảng một tấc đến một tấc hai. Kích thước 
của thẻ có thể nhỏ hơn tùy vào sở thích và văn hóa của từng nơi.

Khi đọc một tác phẩm, ta ghi mã số của sách, tên tựa 
đề, các chương, số trang có nội dung cần ghi chú. Ta liệt kê 
những câu trích dẫn trực tiếp có nội dung quá sâu sắc, dù ta 
nỗ lực muốn viết khác đi cũng không thể hay hơn được. Ta 
ghi chú nó như một công cụ phục vụ cho ý tưởng của mình. 
Hoặc những câu mà nội dung của nó quá dở, nếu không phân 
tích sai lầm của nó thì những thế hệ đi sau sẽ ngộ nhận và 
chịu nhiều tác dụng phụ tiêu cực. Ta cần trích dẫn nguyên 
văn để phản ánh, giúp người sau tránh sai lầm tương tự. Do 
vậy đọc xong một quyển sách, người biết đọc sẽ phải mất cả 
chồng giấy, và mỗi khi tra khảo lại, phải tra từng thẻ, tốn rất 
nhiều thời gian. 

Ngày nay phương pháp này đã được hỗ trợ bởi công nghệ 
vi tính và internet. Phần lớn sách được đưa vào kỹ thuật số, 
ebook, hoặc dạng file trên mạng toàn cầu. Ta có thể down-
load, copy rồi dán vào những tài liệu cần, cho nên việc ghi 
chép cũng không nhọc nhằn như ngày xưa. Ta có thể ghi 
chép vào văn bản Ms Word, mỗi khi cần ta chỉ đặt lệnh tìm 
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kiếm để các dữ liệu đó xuất hiện. Hoặc chỉ cần một động tác 
gõ trên internet, vài giây sau ta có hàng nghìn đường link đối 
với những dữ liệu cần thiết mà ta đang tra cứu. Nhờ công nghệ 
internet, người học dễ dàng nhớ hơn, đỡ mất thời gian hơn.

Người học không nên biến bộ não của mình trở thành thư 
viện, mà hãy sử dụng nó để xử lý các nguồn thông tin từ sách 
vở, từ thầy cô, và từ sự suy tư sáng tạo có phương pháp của 
bản thân. Ai lệ thuộc quá nhiều vào bộ nhớ và lạm dụng nó 
sẽ không phát huy được năng lực phân tích và sáng tạo trong 
học tập. Giáo dục chỉ mang tính chất gợi mở để người học 
đào sâu và tìm kiếm những nghiên cứu đầu tay hay nguyên 
thủy, từ đó đóng góp cho lĩnh vực. Muốn như vậy, kiến thức 
về phương pháp luận và kiến thức về ngôn ngữ gốc là hai 
điều không thể thiếu. Phương pháp giúp ta rút ngắn thời 
gian, hiểu sâu, hiểu toàn diện, hiểu trong mối tương quan 
liên ngành, giúp ta có nhận định chuẩn xác về từng vấn đề tri 
thức liên hệ đến lĩnh vực mình nghiên cứu. Bỏ phương pháp 
thì học hoài học mãi cũng chẳng đến đâu.

Xử lý nguồn dữ liệu đòi hỏi tính khách quan, ta có thể áp 
dụng cách thức đơn giản sau: 

Đầu tiên, ta đóng vai người phản biện khi đọc một quyển 
sách nào đó. Ta cố gắng vạch lông tìm vết những lỗi sơ suất 
có thể có trong tác phẩm. Dĩ nhiên không phải để tấn công 
tác giả hay để khẳng định mình giỏi, mà vì mục đích đạt 
nguồn động lực mạnh và không dễ dãi trong việc thừa nhận 
các kết quả nghiên cứu được công bố của người khác. Nhờ đó 
sau một thời gian ngắn ta có thể phát hiện thêm nhiều điều mới.

Bước hai, hãy đặt mình vào vai trò tác giả, được yêu cầu 
viết lại tác phẩm theo cách thức mới hơn. Lúc đó ta phải cố 
gắng tìm cách diễn đạt tương đương mà không trùng lặp văn. 



64 • GIA ĐÌNH, XÃ HỘI VÀ TÂM LINH

Bằng cách này, tự động ta ghi chép được những ý tưởng sáng 
tạo của bản thân.

Bước ba, đặt mình với tư cách một tác giả để cảm nhận 
những thuận lợi và khó khăn mà tác giả có thể có, bao gồm 
nguồn tài liệu, bối cảnh lịch sử, các công trình khảo cổ, nhân 
bản học,… vừa mới được khám phá. Như vậy tác giả đó phải 
có trách nhiệm tự hoàn thiện tri thức, hiệu đính, cập nhật 
thông tin.

Nhờ ba thái độ vừa nêu được áp dụng một cách nhuần 
nhuyễn trong quá trình đọc sách, ta tránh khỏi thái độ cực 
đoan phê phán, nhưng lại tìm ra lối giải quyết mọi vấn đề 
một cách sáng tạo và mới mẻ hơn. Như vậy, tuy là người đi 
sau, ta vẫn có thể làm làn sóng sau đẩy làn sóng trước, giúp 
lĩnh vực đó ngày càng được cập nhật và tiến bộ. Đó là cách 
ghi nhớ.

Khi ghi nhớ có phương pháp, ta dễ dàng thực hiện những 
điều đã học. Tiêu hóa một tri thức là điều khó, nhưng không 
khó đến mức không làm được. Vấn đề ở chỗ, đạo Phật dạy 
chúng ta chìa khóa tin vào tiềm năng có thể trở thành hiện 
thực. Ta có các kỹ năng thực tập dần dà làm quen thì ta có thể 
thành công trong lĩnh vực tương tự.

Tổ Qui Sơn dạy: “Bỉ ký trượng phu, ngã diệc nhĩ. Bất 
ưng, tự khinh nhi thoái khuất”. Nếu trong đời đã từng có các 
bậc trượng phu, thì ta cũng có thể trở thành một trong số đó; 
do vậy không nên tự khinh mình bằng thái độ mặc cảm tự ti 
mà bỏ lỡ cơ hội, để trở thành kẻ thụt lùi phía sau. Lời dạy này 
hoàn toàn khác với “Trèo cao té đau”. Người trèo cao không 
đánh giá đúng năng lực của mình, không biết tiềm năng của 
mình, mà cứ tự bơm phồng giá trị bản thân; rốt cuộc víu với 
không đúng cách sẽ trở thành người bị rơi rớt. Còn lời dạy 
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của Phật giáo khích lệ ta phát huy khả năng tiềm tàng bằng 
chiếc chìa khóa phương pháp và tri thức, để ta ngày càng tiến 
bộ hơn chính bản thân mình.

Các vận động viên thể thao dù là vô địch toàn cầu, cũng 
đều nỗ lực phá kỷ lục của bản thân. Đó là thái độ tích cực. 
Người học cũng cần phá kỷ lục bản thân của mình. Nếu hôm 
qua, ta có một nguồn tri thức hay, nỗ lực lần đầu bị thất bại, 
thì ngày hôm nay ta phải rút kinh nghiệm, nỗ lực làm sao để 
thành công. Chiến thắng vượt qua bản thân là điều rất khó. 
Khi nỗ lực có phương pháp, ta sẽ nắm chắc phần thắng trong 
tay. Tiêu hóa tri thức rồi biến chúng trở thành những ứng 
dụng lại càng khó hơn, nhất là những tri thức về điều minh 
triết, đạo đức và đời sống tâm linh. Giữa tri thức và thực 
hành có khoảng cách rất lớn. Người chịu khó tìm hiểu và ứng 
dụng sẽ rút ngắn khoảng cách này lại trong phạm vi có thể 
cho phép đối với một người phàm. Còn những người xuất gia 
học Phật, phải thấy rõ mục đích của mình là trở thành thánh, 
cho nên nỗ lực hạn chế tối đa khoảng cách giữa tri và hành, 
biến chúng trở nên hợp nhất. Trong kinh đức Phật dạy, cái gì 
nói được cái đó làm được, cái gì làm được cái đó nói được. 
Làm được dẫn đến nói được không phải là chuyện dễ. Nói 
thuộc về nghệ thuật, làm thuộc về kinh nghiệm và quyết tâm 
cộng với phương pháp. Cho nên đức Phật thừa nhận giữa cái 
nói cần phải đi theo bằng cái hành; cái thực hành cần phải 
minh họa bằng cái nói để tri thức đúng trở thành một hiện 
thực, và hiện thực đó tiếp tục mồi đèn thắp sáng cho bao 
nhiêu thế hệ học hỏi về sau.

Vai trò của tu sĩ Phật giáo là hướng dẫn tốt và thực tập 
tốt. Thực tập tâm linh tốt cộng với kỹ năng hướng dẫn giúp 
người nghe dễ dàng hiểu và hành trì. 

Trong năm trách nhiệm đạo đức của người học, theo đức 
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Phật, trách nhiệm thứ năm quan trọng nhất. Kiến thức suông, 
kiến thức thiếu ứng dụng, kiến thức chỉ để học mà biết sẽ 
chẳng phục vụ gì cho ai. Do vậy tránh tình trạng thái cực 
đầu tư vào việc học mà chẳng làm bất cứ một việc gì. Nhiều 
người treo trên bức tường nhà họ đầy kín các bằng cấp, văn 
bằng, chứng chỉ. Khóa học nào họ cũng có mặt, học đến đâu 
đỗ đạt đến đó nhưng nguồn tri thức ứng dụng lại hoàn toàn 
thiếu, cho nên học để hãnh diện, học để đốt thời gian. Ở hải 
ngoại người ta khích lệ việc học, ai thất nghiệp mà đi học sẽ 
được hưởng tiền trợ cấp. Điều đó dẫn đến tình trạng, nhiều 
người thích ăn trợ cấp, cứ đăng ký đi học để có bằng, chứ 
không phục vụ gì cho ai. Đó là những quan niệm lạc hướng 
trong việc học.

II. ĐẠO LÀM THẦY CÔ GIÁO

Đáp ứng với trách vụ đạo đức của học viên, đức Phật 
khuyên đội ngũ thầy cô giáo, giảng viên, giáo sư cần thực 
hiện năm bổn phận sau:

1. Huấn luyện đúng chân lý

Chân lý trong mỗi lĩnh vực ngành nghề là hoàn toàn khác 
nhau. Đó là kiến thức mang tính phương pháp luận trong 
lĩnh vực mà các nhà nghiên cứu đầu nguồn đều phải thừa 
nhận không tranh cãi. Còn những kiến thức gì được khám 
phá công bố mà có nhiều tranh luận thì tính giả thuyết đó chỉ 
được xem như một dữ liệu tham khảo, chứ không phải kiến 
thức chuẩn hoặc kiến thức nền. Do đó, để tránh tình trạng 
huấn luyện sai nguồn tri thức, các thế hệ thầy cô giáo cần có 
lương tâm nhà giáo. Những gì đúng thì truyền trao, những 
gì không cam đoan đúng sự thật thì ta đưa ra như một giả 
thuyết. Sự cẩn trọng trong tình huống này giúp thầy cô giáo 
truyền trao tính trung thực trong nghiên cứu. Người học trò 
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khi tiếp thu nguồn tri thức như thế cũng sẽ có sự cẩn trọng 
cần thiết.

Ở những nước nghèo, khi tài liệu nghiên cứu còn thiếu 
thốn thì thầy cô giáo được xem là điểm tựa tri thức, truyền 
trao cái gì là ghi chép đầy đủ cái đó; ghi chép càng nhiều 
càng không sáng tạo. Còn trong thế giới tiến bộ, thầy cô giáo 
chỉ là nguồn dữ liệu tham khảo, cũng giống như các quyển 
sách trong thư viện, có loại sách mang giá trị tham khảo trực 
tiếp, nhưng cũng quyển mang giá trị tham khảo gián tiếp. 
Thầy cô giáo cũng vậy. 

Sở dĩ trong lĩnh vực nghiên cứu, người ta buộc phải như 
thế là để tránh ảnh hưởng uy tín của vị thầy đi trước. Nếu ta 
tin tuyệt đối rồi truyền bá nguồn tri thức sai, kéo từ thế hệ 
này sang thế hệ khác, thì việc tẩy não và điều chỉnh nhận 
thức sai lầm sẽ khó vô cùng, so với việc gieo một kiến thức 
mới có nội dung chuẩn. Do đó phải huấn luyện đúng phương 
pháp, đúng nguồn tri thức trong từng lĩnh vực. 

Muốn như thế, các giáo viên phải được học đến nơi đến 
chốn. Tại các nước nghèo đang phải đối diện với nạn khủng 
hoảng do lương bổng thấp, thầy cô giáo ra trường không có 
việc làm đã tạo nỗi ám ảnh với những người đi vào ngành 
sư phạm. Đầu vào sư phạm ngày càng ít, người ta đã phải hạ 
điểm chuẩn xuống thấp để có thêm thí sinh dự thi. Từ đó dẫn 
đến hậu quả, thầy cô giáo không chuẩn mực về tri thức, khiến 
cho thế hệ kế thừa bị ảnh hưởng. Thông thường thế hệ đi sau 
tiếp nhận nguồn tri thức trường lớp ít hơn thế hệ đang đứng 
lớp, ngoại trừ một số ít lĩnh vực đặc biệt, thì việc tiếp nhận 
đó đặc biệt hơn những người truyền trao.

Như vậy, lương tâm tri thức giúp ta truyền bá những gì 
được xem là đúng, có tinh thần khách quan trong nghiên cứu 
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khoa học. Tinh thần này yêu cầu ta bất chấp mình thuộc tôn 
giáo nào, hệ triết học gì, khuynh hướng chính trị xã hội ra 
sao; cái gì đúng ta phải thừa nhận, cái gì sai ta phải ghi nhận 
là sai. 

Galilei từng tuyên bố những điều trái ngược với kinh 
thánh Cựu Ước của Do Thái, Thiên Chúa giáo và Tin Lành, 
nên đã bị đưa lên giàn hỏa mấy lần. Vì muốn sống để tiếp 
tục nghiên cứu khoa học; nên trước giàn hỏa, ông phải nói 
đúng với kinh thánh. Nhưng khi được thả ra, ông vẫn quả 
quyết vũ trụ không phải là cái nắp vung, chẳng có bầu trời 
như người ta đã nói trong kinh thánh; và trái đất không phải 
là mặt phẳng được nắp vung bầu trời che đậy. Quả địa cầu 
có hình bầu dục, vận chuyển theo quỹ đạo, dưới sự tương tác 
của hệ mặt trời và nhiều hệ mặt trời trong vũ trụ bao la. Đó 
là người có lương tâm tri thức khoa học, công bố những điều 
đúng. Cuối thế kỷ hai mươi, đức giáo hoàng John Paul đệ nhị 
đã phải đại điện cho toàn bộ giáo hội Thiên Chúa giáo xin lỗi 
gia đình Galilei và rửa tội cho ông, vì ông vốn không có tội 
nhưng bị giáo hội Thiên Chúa giáo kết tội.

Nhà khoa học vật lý lỗi lạc Albert Einstein tuyên bố, 
trong tương lai nếu có một tôn giáo, tạm gọi là tôn giáo hoàn 
vũ, có thể đáp ứng cho xã hội loài người hai phương diện vừa 
khoa học vừa tâm linh thì đó chỉ là đạo Phật. Một người theo 
Anh giáo, giáo phái của Tin Lành, mà lại tuyên bố như thế, 
có thể nói rằng ông rất có tinh thần khách quan trong nghiên 
cứu khoa học về tôn giáo. Phần lớn chúng ta không có tinh 
thần như thế. 

Đức Phật dạy, thầy cô giáo cần phải truyền trao tri thức 
đúng. Cái gì đúng, chúng ta phải nói, không giấu giếm, 
không bao che, không tình cảm riêng tư mà phải vì lợi ích 
của toàn cầu.
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2. Dạy trò những điều chưa biết

Đi học là để tiếp thu tri thức mình chưa hề biết. Do đó, 
học trò nào than phiền thầy này cô kia dạy khó hiểu, chứng tỏ 
ta vẫn còn rất dở. Khó hiểu vì đó là nguồn tri thức mình chưa 
biết đến, nó chính là động cơ để ta tiếp tục học. Còn chưa nói 
ra, ta đã biết thì học phỏng ích gì. Càng học càng thấy thắc 
mắc nhiều và hầu như thế giới là cái gì đó kỳ lạ. Đó mới là 
dấu hiệu của sự tiến bộ.

Ngạn ngữ phương Tây nói, khi chưa học thấy mình biết 
rất nhiều, khi vừa học chút ít liền thấy mình vẫn biết khá; 
nhưng đến khi học thật cao và sâu mới thấy mình chẳng biết 
bao nhiêu. Từ đó trở nên khiêm tốn hơn. Nguồn tri thức của 
con người là vô tận như vũ trụ bao la này. Sinh ra trên cuộc 
đời thêm tỉ tỉ kiếp, ngàn ngàn năm ánh sáng, ta vẫn không thể 
nào học hết được nguồn tri thức cần có cho lĩnh vực chuyên 
môn và đời sống gia đình. Cứ mỗi tích tắc trôi qua, trên hành 
tinh xuất hiện hàng trăm bằng phát minh, sáng kiến được 
đăng ký tác quyền. Do đó sẽ rất ngớ ngẩn nếu thầy cô lên lớp 
truyền trao những kiến thức mà học sinh đã biết rồi.

Để truyền trao kiến thức chưa biết, thầy cô giáo phải đọc 
sách nhiều hơn học trò, nghiên cứu nhiều hơn, có trách nhiệm 
với tri thức khách quan và tri thức khoa học, chứ không phải 
lên lớp giảng tràng giang đại hải nhằm chứng tỏ mình giỏi. 
Theo đức Phật trong kinh Tương Ưng, thầy cô giáo cũng 
như giới tu sĩ truyền trao những chiếc lá trong tầm tay thay 
vì giới thiệu những chiếc lá trong rừng. Lá trong tầm tay là 
những chiếc lá có chọn lọc, có giá trị thực tiễn, cần thiết cho 
việc học, học xong có thể ứng dụng. Trên nền tảng của những 
chiếc lá này, học trò có thể nghiên cứu các chiếc lá khác mà 
mình cần. Như vậy, chúng ta phải chắt chiu chọn lọc, mà 
sách giáo khoa từ lớp mười hai trở xuống đã làm công tác đó. 
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Dĩ nhiên có những sách giáo khoa quá cao so với trình độ của 
học viên, khiến học viên phải bơi, phải chạy hỏa tốc mới có thể 
đáp ứng được chương trình, dẫn đến tình trạng bị căng thẳng.

Bốn năm thuyết giảng tại Hoa Kỳ, trung bình hai tháng 
một lần, tôi tiếp xúc rất nhiều với các bậc phụ huynh và họ 
đều nói rằng, con em của họ khi mới từ Việt Nam đang học 
lớp bảy, sang Mỹ học lớp tám vẫn thấy kiến thức lớp tám 
thấp hơn trình độ lớp bảy ở Việt Nam. Đó là chưa kể số lượng 
môn ở Việt Nam quá nhiều so với các quốc gia tiên tiến. Ở 
những nước tiên tiến, từ lớp mười hai trở xuống, người ta 
không nhồi sọ, không bắt học sinh học quá nhiều kiến thức 
thuộc lòng. Từ cấp cử nhân trở lên thì sự truyền trao tri thức 
nhiều hơn, phương pháp hơn, nền tảng hơn thì sinh viên Việt 
Nam bắt đầu thua kém hơn sinh viên da trắng. Đến cấp thạc sĩ, 
sinh viên Việt Nam bị bỏ xa ở đại đa số. Đến cấp tiến sĩ, sinh 
viên Việt Nam bị rơi rớt đáng kể; và hậu tiến sĩ thì chẳng còn 
bao nhiêu sinh viên Việt Nam đáp ứng yêu cầu. Lý do ta bị nhồi 
sọ quá tải nguồn tri thức không cần thiết, cho nên bộ não phát 
triển sớm, đè nặng lên ký ức. Việc sử dụng bộ não sai phương 
pháp này khiến học sinh bị khựng lại ở tuổi phát triển về sau. 

Học là tiến trình chạy marathon chứ không phải chạy cự 
ly ngắn 100m, cho nên chương trình học cần phải được cải 
cách. Đó là chưa kể hiện nay, ngoài chương trình nhồi sọ, các 
em phải học thêm từ sáng đến chiều tối, không còn thời gian 
thư giãn và “tiêu hóa” kiến thức vừa tiếp nhận. Vì vậy, thầy 
cô giáo nên truyền trao kiến thức vừa phải, và kiến thức đó là 
những điều rất mới cho thế hệ học trò. 

3. Giải rõ những điều thắc mắc                                                                                                                                     

Trong truyền thống Phật học Trung Quốc có câu: “Tiểu 
nghi tiểu ngộ, trung nghi trung ngộ, đại nghi đại ngộ”. Thắc 
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mắc ít, nghi tình ít thì sự giác ngộ ít; thắc mắc nhiều nghi 
tình nhiều thì sự giác ngộ nhiều. Thắc mắc và nghi tình này 
đạt được trong quá trình trải nghiệm sự mở khai tuệ giác của 
tâm, chứ không phải đi tầm cầu nguồn tri thức bên ngoài. Do 
đó ta phải luôn đề khởi những gì chưa biết bằng hàng loạt 
dấu hỏi lớn, chẳng hạn “Tại sao nó như thế mà không phải là 
cái khác?”. Việc đặt câu hỏi về tính chất của sự vật sự việc sẽ 
giúp ta phanh phui manh mối gốc rễ, mà thông qua bài kinh 
Chuyển Pháp Luân, đức Phật cho đó là cách giải quyết tốt 
nhất các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc 
gia và toàn cầu ở quá khứ, hiện tại, lẫn vị lai, từ đại cương 
đến chi tiết, từ việc lớn đến việc nhỏ. Thừa nhận bế tắc khổ 
đau là một vấn đề; kế đến truy tìm nguyên nhân để khắc phục 
hậu quả; thừa nhận hạnh phúc đạt được từ việc tháo mở bế 
tắc; và thực hiện nó bằng con đường bát chánh. 

Giáo dục ngày nay nếu áp dụng qui trình Tứ Diệu Đế của 
đức Phật thì chắc chắn sẽ không có cái gì không làm được. 
Muốn như vậy, thế hệ học trò phải biết thắc mắc và đặt câu 
hỏi. Giáo dục tiên tiến luôn khuyến khích đặt câu hỏi. Người 
giảng dạy chỉ truyền trao gợi ý. Trong kinh đức Phật thường 
sử dụng phương pháp vấn đáp, chiếm khoảng sáu mươi phần 
trăm tổng số bài kinh. Ngài không giảng tràng giang đại hải 
như trong các bản kinh đại thừa dành cho hàng Bồ tát, mà 
Ngài thường hỏi, ví dụ: “Này, A Nan, thân thể này là sở hữu 
của ai?”. A Nan đáp “Thân thể này không phải là tôi, không 
phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi”. Khi A 
Nan đại diện cho cộng đồng học trả lời thì rõ ràng người học 
sẽ dựa trên thắc mắc, rồi giải quyết thắc mắc của mình bằng 
câu hỏi phản ngược từ người giảng dạy. Đó là cách gợi mở. Tri 
thức thông qua sự gợi mở rất sáng. Khi đã hiểu, học viên sẽ nhớ 
đến đời, thậm chí chết mang theo trong sinh tử luân hồi.
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Phần lớn các kỳ thi tuyển sinh tại Học viện từ năm 2006 
do chúng tôi ra đề, một số thầy cô tăng ni sinh trẻ cũng đoán 
biết việc ấy. Khi chúng tôi vào lớp để kiểm tra, giám sát thi 
cử thì có sinh viên than: “Đề này khó quá làm không nổi!”. 
Dụng ý của họ không biết là gì, nhưng tôi chỉ trả lời: “Cái nào 
khó mới nhớ đời đời kiếp kiếp, nó chính là vốn liếng lâu dài”.

Những gì ngoài tầm tri thức của bản thân sẽ tạo thành 
một câu hỏi lớn. Khi trở về sau ngày thi, ta giở lại sách vở 
nghiên cứu, tìm hiểu, nhờ tư vấn của những người đi trước 
để mở được vấn đề; lúc đó nó trở thành nguồn tri thức của 
chính mình. Muốn làm được việc ấy, học viên nên chịu khó 
ngồi ở những dãy ghế đầu để tạo sự tự tin. Phần lớn học sinh 
rụt rè và lười biếng chỉ thích ngồi ở dãy sau để khỏi bị điểm 
mặt chỉ tên. Ngoại trừ tình huống trong giảng đường, vì trong 
giảng đường không có thi cử nên ngồi đâu cũng được; còn 
trong học thì cố gắng ngồi ở những dãy ghế đầu để ta dễ dàng 
tập trung và truyền cảm hứng cho người giảng. Điều đó làm 
cho giảng viên có trách nhiệm hơn, nhiệt tình giúp ta khám 
phá những điều mới hơn.

Học sinh, sinh viên giỏi ngoài việc hỏi tại trường lớp còn 
hỏi riêng thầy cô giáo. Nếu gặp được thầy cô giáo có trách 
nhiệm cao, chỉ cần gợi ý cho ta tác phẩm A, chương B từ 
trang mấy đến trang mấy nêu vấn đề đó một cách sâu sắc; ta 
về đọc lại là vỡ lẽ hết vấn đề, thay vì phải tìm tòi đọc thêm 
vài chục quyển sách khác. Việc chỉ điểm như thế thông qua 
một thắc mắc đưa ta tiến bộ nhiều hơn. Do đó phải giải rõ 
những thắc mắc có căn nguyên, có cội nguồn, phương pháp 
chứ không nói càn. Đừng cậy mình là thầy cô giáo, bắt người 
khác phải chấp nhận những gì mình nói là chân lý, việc đó 
không có trong nghiên cứu. Trong nghiên cứu, tất cả được 
xem là tính khả thể diễn ra theo hai hướng: đúng hoặc sai, 
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không có hơi hơi đúng, hay suýt nữa sai. Hơi hơi đúng có 
nghĩa là sai, cái gì gần với chân lý thì không phải là bản thân 
của chân lý. Nửa cái bánh có thể ăn đỡ đói, nửa ly nước có 
thể đỡ khát, nhưng nửa chân lý thì không dùng được. Chân 
lý phải hoàn toàn, cho nên hãy giải đáp cặn kẽ tất cả những 
thắc mắc bằng tri thức đúng cho người học.

4. Truyền trao không giấu nghề

Việc này hơi khó, một số thầy cô giáo phải mất đến hai ba 
chục năm để có được lượng kiến thức quý hiếm nào đó, thậm 
chí tài liệu dẫn đến nguồn tri thức quí hiếm đó được họ giấu 
rất kỹ vì hơn thua nhau chỉ ở nguồn tài liệu. Họ có thể nghĩ 
rằng, mình đã tốn công, tiền bạc, thậm chí trả bằng xương 
máu, nên không lý gì lại đi truyền trao hết những gì mình có.

Người Trung Hoa cũng vậy, đa số có thói quen giấu nghề. 
Họ dùng từ “nghề gia truyền”, tức cha mẹ truyền lại cho đứa 
con tâm đắc nhất trong nhà. Những đứa con khác chưa chắc 
được trao. Cứ như thế, nguồn tri thức quý hiếm trong lịch sử 
phát triển của loài người ngày càng mất dần theo năm tháng 
thời gian do những con người bỏn xẻn tri thức cứ khư khư 
giấu giữ nó, chưa kịp truyền trao thì đã bị vô thường kéo đi, 
thần chết gõ cửa. Trong các lọai bỏn xẻn, bỏn xẻn về tri thức 
là xấu nhất.

Dân gian Việt Nam có câu, cho tài vật chứ không cho 
kiến thức tạo ra tài vật. Người ta sợ kẻ khác học được nghề 
thì mình sẽ bị cạnh tranh, mất tầm ảnh hưởng, bị thay đổi vị 
trí, và uy tín trong xã hội ngày càng giảm dần. Đó là nhận 
định ích kỷ và thiển cận. 

Ngày nay, ta thấy các khu chợ bán theo loại mặt hàng 
chuyên dùng, nếu chỉ có một tiệm bán thì lượng du khách và 
người đi chợ sẽ không nhiều. Vì có nhiều quầy bán cùng một 
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mặt hàng, tính cạnh tranh cao nên du khách đến đông hơn. 
Vậy tính liên kết trong nhóm có cùng chủng loại, đầu tư cho 
cùng một nghề nghiệp hay công việc càng đưa xã hội phát 
triển hơn. Dĩ nhiên sự loại trừ nào cũng có cái giá đắt của nó.

Tri thức cũng vậy, nếu ta truyền trao cho nhiều người thì 
nhiều người cùng gánh vác công việc thay thế cho ta. Nếu 
ta biết cấy tạo thêm nhiều cây rừng, thì những cây rừng mới 
giúp những cây rừng đã có chống lại phong ba bão táp, lũ lụt 
do thiên tai.

Trong kinh Duy Ma, đức Phật dạy kỹ năng truyền trao tri 
thức qua hình ảnh vô tận năng. Từ một ngọn đuốc, ta thắp 
sáng sự truyền trao cho mười ngọn đuốc, rồi mười ngọn đuốc 
lại được nhân bản thành hàng trăm, hàng nghìn ngọn. Đức 
Phật dạy ta cách phân tích, số lượng n lần tức là vô cực ngọn 
đuốc được mồi thắp sáng có tính năng, không hề cướp đi cơ 
hội thắp sáng của ngọn đuốc đầu. Hay nói cách khác, ngọn 
đuốc đầu mồi như thế không có nghĩa nó bị tước đi cơ hội 
thắp sáng.

Xã hội loài người khác với xã hội loài động vật ở chỗ có 
lòng tri ân và đền ơn. Dĩ nhiên cũng có một số người vô tình, 
bạc nghĩa, phản thầy, phản chủ, nhưng số lượng đó không 
đáng kể. Đừng vì vài con sâu mà biến cả nồi canh mất đi cơ 
hội sử dụng. “Mía sâu có mắt, nhà dột có nơi”, người xấu A 
không phải là người xấu B và ngược lại. Bằng tinh thần đó ta 
mới mở rộng nỗ lực truyền trao tri thức và hãnh diện tự hào 
với việc làm như thế.

Đức Phật là người có tinh thần vô ngã trong truyền trao. 
Ngài dạy chân lý chính Ngài đạt được, không phải do Ngài 
sáng tạo ra nó. Ngài nói Ngài chỉ là người đi trên con đường 
tìm ra phương pháp, đến nơi đầu tiên, và công bố công trình 
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đó bằng cách vẽ lại, hướng dẫn để mọi người cùng đến. Có 
Ngài hay không có Ngài, quá khứ chân lý cũng như vậy, hiện 
tại nó không hề thay đổi, tương lai nó vẫn như thế. Tứ Diệu 
Đế vĩnh viễn ba đời chư Phật phải nương vào để làm đạo, 
truyền bá, độ sinh, và giải quyết nỗi khổ niềm đau của kiếp 
người. Đó là sự khiêm tốn và vô ngã về tri thức khám phá. 
Ngài truyền trao không giấu nghề và cũng không bao giờ có 
tác quyền.

Trong kinh Viên Giác, đức Phật khẳng định, bốn mươi 
chín năm thuyết pháp, Ngài chưa từng tuyên bố một lời nào. 
Thực tế Ngài đã thuyết giảng hơn ba trăm nghìn bài pháp 
thoại, kể cả những bài kinh ngắn. Không phải vì Ngài thiếu 
trách nhiệm nhân sự và pháp lý về những gì đã dạy. Chân lý 
của đức Phật siêu việt hơn tất cả các tôn giáo khác, điều đó 
không có gì bàn cãi. Ở đây, ý Ngài muốn nói rằng, chân lý là 
của chung chứ không phải của riêng Ngài. Ai cũng có quyền 
tiếp nhận nó, truyền bá nó, sở hữu nó và nguồn tài nguyên tri 
thức chân lý của đức Phật là vô tận, không sợ bị tranh giành. 
Vì thế, Ngài phủ định tính tác giả về chân lý của Ngài, để 
mọi người dễ dàng tiếp nhận mà không phải băn khoăn về tác 
quyền như chúng ta hiện nay.

5. Giúp trò trưởng thành, hạnh phúc                                                                                                       

Vai trò này giống như làm cha mẹ. Trưởng thành về tri 
thức, trưởng thành về nhân cách, trưởng thành về đạo đức là 
ba điều mà thầy cô giáo không thể bỏ qua.

Ngày nay, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình được 
phân định rõ, nhà trường quản lý tri thức và đạo đức của học 
sinh trong phạm vi trường lớp. Gia đình quản lý đạo đức, 
quan hệ dân sự, quan hệ luật pháp tại nhà cũng như ngoài xã 
hội. Do vì sự phân công đó mà phần lớn thầy cô giáo không 
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hề bận tâm khi phát hiện học trò có thói quen sử dụng lời nói 
văng tục, hằn học, chua chát đối với bạn bè. Thầy cô xem 
nó không phải bổn phận cần điều chỉnh của mình. Dần dà 
các em trở nên hư đốn. Dù có kiến thức nhưng thiếu đạo đức 
thì về sau đi đến đâu, các em cũng sẽ ngạo mạn, hống hách, 
ngang tàng, không tôn ti trật tự, không biết tôn trọng ai, đó là 
mối đe dọa cho sự phát triển xã hội.

Phương châm giáo dục của Việt Nam: “Tiên học lễ, hậu 
học văn” còn quá nhiều giới hạn. Lễ nghĩa chẳng qua chỉ 
ngoại giao, liên hệ đến văn hóa. Chẳng hạn, gặp thầy cô giáo 
khoanh tay cúi đầu chào; vào lớp, ra về đều thưa gởi. Đó là 
sự tôn kính thông thường. Đức Phật muốn cao hơn, Ngài 
giúp học trò mình trưởng thành về ba phương diện tri thức, 
nhân cách và đạo đức. Do đó thầy cô giáo cũng phải đóng vai 
trò như cha mẹ, khích lệ học sinh khắc phục điểm yếu kém, 
đặc biệt đối với học sinh nghịch ngợm, không biết tôn trọng 
bạn bè, không tôn trọng người truyền trao tri thức, chểnh 
mảng học hành.

Cách đây vài hôm, Sở giáo dục Huế kỷ luật một giáo viên 
đã phạt học sinh bằng cách đánh đòn. Cô giáo này vốn đang 
chịu áp lực trong thai kỳ, cộng với áp lực đạt chỉ tiêu loại giỏi 
ở kỳ thi sắp tới, nên khi kiểm tra bài những học sinh không 
thuộc, cô đã dùng hình phạt đòn roi, một điều đại tối kỵ trong 
giáo dục. Trừng phạt không được cho phép, mà thầy cô phải 
khích lệ niềm đam mê học tập ở học sinh, giúp các em thấy 
rõ việc trưởng thành về tri thức bằng nỗ lực học, miệt mài 
học là một nhu cầu, là chiếc chìa khóa dẫn đến thành công.

Dân gian dạy: “Mười năm đèn sách không ai biết. Đến 
lúc thành danh thiên hạ hay”, đó là qui luật. Ta cũng không 
thể trách cuộc đời này vô tình khi ta khó khăn trong học tập, 
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không được trợ giúp; chỉ đến lúc thành công thì hàng vạn 
nhân duyên xuất hiện, kẻ mời mọc, người xin hợp tác. Cuộc 
đời là vậy. Vấn đề còn lại là trong suốt mười năm đèn sách 
ấy, ta phải biết ẩn mình.

Một số người vừa học vừa làm, như thế hiệu quả sẽ 
không cao. Tuy có thể đỗ đạt nhưng không thể xuất sắc được. 
Còn vừa học vừa chơi lại càng khó thành công hơn. “Mười 
năm đèn sách không ai biết” nghĩa là mình tự giữ mình, chứ 
không phải lên án thái độ khinh thường của người đời. Ngày 
ngày ở giảng đường, giờ nghỉ ở thư viện, về nhà phụ giúp gia 
đình, chăm lo trách nhiệm bản thân; không la cà, chơi bời, 
hưởng thụ,… tính trách nhiệm với cam kết đó giúp ta trưởng 
thành về tri thức.

Trưởng thành về nhân cách, ta phải học lễ, học văn hóa 
và tôn giáo. Ba phương diện này giúp ta phát triển nhân cách 
rất tốt. Đức Phật có hàng trăm, hàng nghìn bài kinh dạy về 
phát triển nhân cách. Nếu các bậc cha mẹ chỉ cần chọn lọc 
những câu danh ngôn Phật dạy, chẳng hạn 423 câu trong kinh 
Pháp Cú. Mỗi ngày ta tặng con mình một câu, đó là phương 
châm sống, để tư duy, thì lợi lạc biết chừng nào.

Chùa Giác Ngộ đã xuất bản quyển sách “Trí tuệ của đức 
Đạt Lai Lạt Ma”, chia thành 365 ngày, trích dẫn từ hàng chục 
tác phẩm nổi tiếng của ngài, được thuyết giảng và ghi chép 
lại trong mấy chục năm qua. Mỗi ngày ta chỉ cần mở một 
trang, chiêm nghiệm suy nghĩ một câu, nó liền trở thành một 
món thực phẩm tinh thần cực kỳ quý giá, giúp ta phát triển 
nhân cách, khắc phục những yếu kém, vượt qua những thói 
quen, làm mới nhận thức và thay đổi được cuộc đời.

Để phát triển đạo đức, thầy cô giáo cũng cần khuyên học 
trò của mình thực hành năm điều đạo đức Phật dạy:
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- Không giết người và động vật, bảo vệ hòa bình.

- Không trộm cắp, chia sẻ sở hữu.

- Không ngoại tình, chung thủy vợ chồng.

- Không lừa đảo, có trách nhiệm đạo đức trong truyền thông, 
lịch sự, văn hóa, hòa hợp, đoàn kết, nói những lời có lợi. 

- Không rượu chè ma túy, cam kết bảo vệ sức khỏe cho 
mình và người thân.

Ngoài ra, Thập Thiện trong đạo Phật cũng là nguồn dữ 
liệu đạo đức vô cùng quý giá. Nhiều quốc gia Hồi giáo, bao 
gồm Bangladesh, Pakistan đã đưa môn đạo đức Phật giáo trở 
thành môn học bắt buộc trong nhà trường, bởi vì họ hiếm tìm 
thấy nền tảng đạo đức nào như những gì đức Phật dạy, rất 
chuẩn và quan trọng trong ứng dụng.

Mấy chục năm qua, trường lớp Việt Nam nhồi sọ về chủ 
nghĩa yêu nước và chiến tranh, đưa ra nhiều tấm gương tiêu 
biểu về tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm như Lê 
Văn Tám, Phan Đình Giót,... Có thể những kiến thức đó tốt 
trong thời kỳ chiến tranh, để ai ai cũng thể hiện trách nhiệm 
và tinh thần yêu nước, sẵn sàng chết và đóng góp cho Tổ 
quốc. Nhưng áp dụng chương trình giáo dục đó vào thời bình 
vốn đang cần cho sự phát triển là một sai lầm về phương 
pháp. Phương tiện có thể chấp nhận trong một giai đoạn, 
nhưng biến nó thành cứu cánh là một đe dọa.

Gần đây, ta có bổ sung môn giáo dục đạo đức công dân 
mà còn đặt nặng quá nhiều về luật pháp cũng là điều chưa 
cần thiết. Những đạo đức về nhân cách, lối sống mới cần 
được triển khai nhiều hơn. Như thế thì các thế hệ học trò, khi 
ra đời lập nghiệp đỡ rơi vào tình trạng gây khủng hoảng, bất 
ổn cho xã hội và cộng đồng. Sự nhận thức và trở về môn đạo 
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đức công dân dù quá muộn màng sau mấy chục năm, dù sao 
vẫn được xem là dấu hiệu tích cực cho nền đạo đức Việt Nam 
ở hiện tại, cũng như tương lai. 

Bên cạnh đó, ta nên xóa bỏ cái nhìn xa lạ, sợ hãi và dè dặt 
về việc đưa đạo đức Phật giáo vào trường học tại các quốc 
gia. Tôi tin rằng, nơi nào thầy cô giáo thấm nhuần đạo đức 
Phật giáo, trong lúc giảng dạy văn học, lịch sử hoặc những 
môn thuộc khoa học xã hội và nhân văn, thậm chí trong khoa 
học tự nhiên, lồng ghép các tư tưởng đạo đức Phật thì biết 
bao nhiêu thế hệ học trò sẽ được lợi lạc. Học trò được lợi lạc 
đồng nghĩa gia đình và xã hội được bình an hạnh phúc.                   

Tóm lại, năm điều đạo đức Phật dạy cho hàng học trò và 
năm điều đạo đức cho nhà giáo, theo tôi dù trải qua hai mươi 
sáu thế kỷ vẫn còn chỗ đứng vững trong bối cảnh giáo dục 
hiện đại. Rất mong tất cả chúng ta phát tâm trở thành truyền 
thông viên, thông điệp viên cho những lời Phật dạy đến với 
cộng đồng giáo dục trên toàn cầu nói chung, và tại Việt Nam 
nói riêng; gần gũi thiết thực nhất là cho con cái trong gia đình 
mình. Mỗi bậc cha mẹ nên làm truyền thông viên, vừa đóng 
vai trò làm cha mẹ vừa đóng vai trò làm thầy cô giáo thì chắc 
chắn rằng con cái chúng ta sẽ trở thành trò ngoan giỏi trong 
việc học, tốt trong việc nhà, và có đạo đức trong tương quan 
xã hội. 

***
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I. NĂM PHƯƠNG CÁCH THẮT CHẶT TÌNH ĐOÀN KẾT 

Tình thân quyến là một phần quan trọng thuộc sáu tương 
quan gia đình và xã hội được đức Phật dạy trong kinh Thiện 
Sanh, bài kinh dạy chúng ta nghệ thuật xây dựng hạnh phúc 
gia đình và phát triển xã hội theo hướng bền vững. Rất tiếc 
phần lớn Phật tử tại gia ở các nước Phật giáo đại thừa lại ít 
biết đến bản kinh này. Lý do đơn giản là vì trong các nghi 
thức tụng niệm tại chùa thì bài kinh này không được đề cập.

Đối với tương quan gia đình, ngoài mối liên hệ thiêng 
liêng giữa cha mẹ con cái thì mối quan hệ giữa vợ và chồng 
cũng được xem là rất quan trọng. Sau một năm kết hôn, vợ 
chồng thường có con cái. Sau vài năm, xuất hiện mối quan hệ 
tình thân giữa anh chị em ruột thịt, và mối quan hệ họ hàng. 
Quan hệ tình thân có chức năng gắn kết đời sống hạnh phúc 
của từng gia đình nhỏ.

Đức Phật dạy mỗi người chúng ta với tư cách là người 
thân cần phát triển năm đạo đức gia đình. Khi được ứng xử 
bằng năm tương quan đạo đức, ta cũng phải ứng xử bằng 
năm tương quan đạo đức tương tự. Có như thế, anh chị em bà 
con quyến thuộc sẽ cùng hỗ trợ và đồng hành trên con đường 
mưu cầu hạnh phúc cho nhau.

Mỗi điều tương quan đạo đức được đức Phật Như Lai nêu 
trong kinh rất ngắn gọn, nhưng giá trị hạnh phúc của nó còn 
mãi với chúng ta. Thậm chí đến hàng chục thế kỷ sau nó vẫn 
còn là tiêu chí, là phương châm, là cẩm nang xây dựng hạnh 
phúc tình thân. 

Đức Phật dạy: “Nhờ sống thân kính, nên được yên ổn, 
không lo sợ gì”. “Thân kính” tức là tôn trọng trên dưới, có 
tôn ti trật tự, quan hệ hiếu thuận, có sự tương thân trợ giúp lẫn 
nhau; do vậy những người thân sẽ trở thành một lực lượng 
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đoàn kết. Khi các thành viên trong họ tộc nối kết nhau, gia 
đình liền tăng sức mạnh. Đức Phật nói, khi đó sẽ không còn 
bất kỳ một nỗi sợ hãi cá nhân hay tập thể của bất cứ người 
nào, dù ở bất cứ nơi đâu. Tính liên minh người thân giúp 
chúng ta sống một cách hài hòa. 

1. Giúp đỡ khi khó khăn

Việc cha mẹ giúp đỡ con cái, con cái hiếu thảo với cha mẹ 
là điều dễ thực hiện, mặc dù không phải gia đình nào cũng 
thực hiện được. Rộng hơn nữa là anh chị em, bà con huyết 
thống gần xa cũng phải có tâm hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau mỗi 
khi gặp gian khó.

Một trong sáu điều đạo đức của người tại gia được đức 
Phật dạy là luật Ba la mật. Bố thí là thước đo cũng là nhịp cầu 
giúp đỡ người thân. Trong Tứ nhiếp pháp, tức bốn điều đắc 
nhân tâm thì bố thí đứng đầu. Hiểu rộng nghĩa từ này trong 
ngữ cảnh gia đình, người có tinh thần bố thí sẵn sàng giúp đỡ 
anh chị em ruột thịt và bà con thân quyến. Không đầu tư vào 
sự quan tâm giúp đỡ bằng vật thực, tài chính và vật chất cụ 
thể thì tình thân quyến có thể sẽ bị sứt mẻ hay gặp nhiều trục 
trặc. Rất nhiều người sẵn lòng bố thí cứu người, giúp đời ở 
bất cứ nơi đâu nhưng với thái độ lạnh như tiền vì trái tim đã 
bị băng giá đối với người thân ruột thịt nhất trong gia đình. 
Nếu người ấy là Phật tử càng vô tình làm cho những người 
xung quanh có ác cảm với Phật, nghĩ rằng do là Phật tử nên 
lối ứng xử mới kỳ quặc như thế.

Sự chấp trước cảm xúc đối với người thân bao giờ cũng 
cao hơn với người dưng nước lã. Dân gian Việt Nam có câu: 
“Hơi đâu mà giận người dưng”, nếu đó là chân lý thì dĩ nhiên 
nên áp dụng; nhưng nếu hiểu phiến diện thì một số lại cho 
phép mình được quyền giận người thân. Họ nghĩ rằng, vì 
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người thân hiểu mình, sống chung với mình, tương quan với 
mình như một tổng thể, ấy thế mà có những lời nói, hành 
động, việc làm khiến mình mất mặt; còn người dưng nước lã, 
thỉnh thoảng gặp gỡ, ngoại giao, tiếp xúc, sau đó mỗi người 
một ngã thực hiện việc riêng; ít có thời gian để tâm lưu ý nên 
ta dễ dàng bỏ qua lỗi lầm hay sơ suất của họ. Theo Phật giáo, 
quan niệm này hoàn toàn sai lầm.

Chúng ta sống với người thân chứ không sống với người 
dưng, mặc dù trong tương quan xã hội những tiếp xúc với 
họ là điều không thể tránh khỏi. Ai có lòng từ bi, cứu người, 
giúp đời thì trước nhất hãy thực hiện hành vi từ bi đó với 
người thân trong gia đình. Đức Phật thường khuyên Phật tử 
tại gia chia doanh thu hàng tháng ra làm bốn phần, 25% dành 
cho hiếu thảo với cha mẹ, 25% chi tiêu hàng tháng, 25% tiết 
kiệm và 25% còn lại để làm từ thiện. Hiếu kính cha mẹ là cụ 
thể hóa từ hành động giúp đỡ người thân. Cha mẹ là người 
thân thiết nhất trong cuộc đời, vì nếu không có cha mẹ chúng 
ta đã không thể tái sinh làm người. 25% dành cho việc từ 
thiện cũng có thể được hiểu trước nhất từ thiện cho những 
người thân. Sẽ chẳng có một giá trị thiết thực nào nếu ta đi 
giúp người khác trong khi người thân ruột thịt của mình ốm 
đau, khó khăn, bệnh tật mà mình lại không quan tâm. Ai rơi 
vào hoàn cảnh như thế thì hãy nương vào bài kinh này mà 
điều chỉnh mối quan hệ gia đình. Có thể vì một tính xấu, một 
thói khó ưa của người thân nào đó khiến chúng ta bị chai sạn 
tình thương trong gia đình nhưng đừng xem đó là rào cản cố 
định mà hãy nỗ lực giúp người khó ưa vượt qua tính xấu của họ.

Với nỗ lực, phương pháp, thiện chí, lòng kiên nhẫn, trí tuệ 
và từ bi, trước sau gì chúng ta sẽ cảm hóa được người thân. Việc 
trợ giúp họ là nhịp cầu rất quan trọng để sau này, tiếng nói chân 
thành của chúng ta được họ tiếp nhận một cách dễ dàng hơn.
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2. Nói lời hòa nhã hiền lành

Khi con người trưởng thành, mối tương quan xã hội mở 
cửa với nhiều góc độ tình thương khác nhau. Nhu cầu tiếp 
xúc với mọi thành phần trong xã hội bắt đầu có mặt. Bằng 
kinh nghiệm của cá nhân, bằng sự chia sẻ kinh nghiệm của 
người đi trước, bằng bản chất công việc và nội dung yêu cầu 
của mỗi email gửi đến, cá nhân hay tổ chức buộc phải thay 
đổi chính mình để tạo phong cách lịch sự, lễ phép, nhã nhặn, 
hòa ái trong truyền thông ngôn ngữ giữa mình và đối tác. Bắt 
được phương diện này thì vai trò, vị trí mình đang nắm giữ sẽ 
được bảo đảm, khả năng thăng tiến sẽ nhiều hơn.

Ở đây, đức Phật dạy chúng ta hãy thực tập với trái tim 
nhiệt huyết thật sự của mình đối với những người thân thiết, 
vì họ tiếp xúc với chúng ta ít nhất tám tiếng mỗi ngày. Khi 
buông lời chì chiết, nặng nhẹ, căng thẳng, sân hận, hoặc ngữ 
điệu lên xuống của nội dung nói không được cân nhắc kỹ, 
cũng khiến người thân cảm thấy không vui; hạnh phúc gia 
đình giảm nhiệt. Dân gian Việt Nam thường nhấn mạnh góc 
độ lịch sự qua câu: “Lời nói không mất tiền mua”. Đạo Phật 
thì đi trực tiếp vào nội dung của sự truyền thông ngôn ngữ là 
làm sao đạt hai yếu tính: hòa nhã và hiền lành. Hòa nhã để 
không nói sốc, không chọc tức, không nói hận thù, trả đũa 
hơn thua, mà nói lời chia sẻ quan tâm lẫn nhau.

Thử quan sát hai hình ảnh ngữ điệu có cùng nội dung 
nhưng cách thể hiện khác nhau, dẫn đến người cảm nhận có 
các phản ứng hoàn toàn khác nhau. Người em trai nói với 
anh chị mình một cách nhẹ nhàng vui vẻ rằng: “Thưa anh 
chị, đến giờ cơm chiều, mời anh chị vào bàn kẻo cha mẹ 
chờ”. Ngữ điệu như thế làm cho người nghe cảm thấy hân 
hoan rằng mình được tôn trọng dù mình có hơi chểnh mảng, 
lẽ ra đến giờ phải ngồi vào bàn mà không cần mời mọc. 
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Người sơ suất do nhiều việc hoặc sơ suất trong mối quan tâm 
với người thân sẽ biết mình cần điều chỉnh khi được em út 
nhắc khéo. Người nói cũng cảm thấy mình tăng giá trị. Nhờ 
đó, tình thân thương bên bữa cơm gia đình càng đầm ấm.

Cũng câu nói đó nếu bằng ngữ điệu lạnh lùng, hằn học 
thể hiện thái độ không hài lòng của người mời thì người được 
mời không cảm thấy hân hoan, nghĩ rằng mình không được 
tôn trọng.

Yếu tố hòa nhã trong ngôn ngữ truyền thông giúp chúng 
ta đắc nhân tâm một cách dễ dàng. Quý bà, quý ông làm công 
việc chiêu đãi viên hàng không, nhân viên ngoại giao thường 
biết ứng xử theo phép lịch sự tối thiểu, ăn nói luôn kèm theo 
nụ cười rất duyên, nhưng khi về đến nhà, một số họ lại không 
ứng xử như vậy. Họ cho rằng vợ chồng con cái, anh em vốn 
hiểu nhau nên chẳng cần màu mè, khách sáo. Họ mặc sức 
bộc lộ mặt trái của tính tình bằng lời ăn tiếng nói cộc cằn thô 
lỗ. Dù người phát ngôn đạt vị thế xã hội cao, tiền bạc nhiều, 
ngoại hình đẹp nhưng chắc chắn người tiếp nhận sẽ không 
thể vừa lòng.

Yếu tố hòa nhã còn được hiểu là ta phải thấy rõ mối tương 
quan giữa mình với người thân ở vị trí nào mà ứng xử một 
cách lịch sự. Cử chỉ hành động có tác dụng bổ trợ cho ngữ 
điệu nhằm tăng mức độ lịch thiệp trong giao tiếp. Khi mang 
hạnh phúc đến cho người thân thì họ cũng hoan hỷ mang lại 
bình an cho chúng ta, đó là mối tương quan hai chiều.

Quan hệ vợ chồng nên lưu ý một điều, tình trạng 
tranh cãi, hơn thua chân lý đúng sai, phải quấy, thường 
tạo sứt mẻ thậm chí đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Dù đối mặt 
nhiều vấn đề bất đồng lớn, ta cũng đừng vì thế mà nói lời 
hằn học với nhau. 
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Tương tự với bà con thân quyến hay người ngoài xã hội, 
chúng ta cũng phải để ý yếu tố hòa ái trong ngôn từ. Ngoài 
khẩu ngữ, con người còn có khả năng thể hiện truyền thông 
qua cử chỉ tay chân, những dấu hiệu, tín hiệu, các loại hình 
văn hóa và biểu tượng văn hóa. Chẳng hạn khi Phật tử vào 
chùa gặp quý thầy, quý sư cô thường chắp tay như đóa hoa 
sen trước ngực rồi cúi đầu xuống; có người niệm “Nam mô A 
Di Đà Phật”, hoặc gọn hơn là “mô Phật”. Là Phật tử, ta phải 
luôn liên tưởng mình đang dâng tặng một vị Phật tương lai 
đóa hoa sen biểu tượng, để mong mỏi người được mình tôn 
trọng đó có nhân cách vĩ đại, xứng đáng làm thầy của giới 
tại gia, biết sống tốt về đạo đức, trí tuệ và thiền định. Phật tử 
gặp nhau cũng xá chào nhau bằng một đóa hoa sen, dù không 
nói gì cũng tỏ rõ sự trân trọng dành cho người khác. Ngoài ra 
những cái bắt tay ôm, vẫy tay chào ở thế gian đều được xem 
là dấu hiệu của truyền thông. Chúng ta phải hết sức chánh 
niệm và tỉnh thức để ý đến truyền thông bằng ngôn ngữ làm 
cho người tiếp nhận cảm thấy hài lòng. Tránh tình trạng tạo 
thông tin hiểu sai để người ứng xử với chúng ta không hiểu, 
từ đó tương quan giữa ta và họ không tốt đẹp.

3. Hỗ trợ giúp người tiến bộ

Hỗ trợ có nhiều cách, bằng kiến thức, bằng kinh nghiệm, 
bằng sự dạy nghề, định hướng nghề nghiệp; hỗ trợ bằng vật 
thực, tài chính và nhiều hỗ trợ khác. Tuy nhiên để việc hỗ trợ 
có ý nghĩa thiết thực, đức Phật nhấn mạnh, giúp người thân 
tiến bộ nghĩa là phải giúp họ đứng về liên minh của cái thiện, 
cái tích cực. Từ bỏ tình trạng a dua, đồng lõa, thuận theo 
hành động xấu, nghề nghiệp xấu, cá tính xấu gây bất hạnh và 
tiêu cực giữa xã hội nói chung.

Ngày hôm qua, các phương tiện truyền thông từ tivi đến 
báo chí đều đưa tin sự kiện cậu thanh niên mười tám tuổi Lê 
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Văn Luyện đã ra tay giết dã man hai vợ chồng cùng đứa con 
gái của một tiệm vàng, để cướp vài chục cây vàng. Tuổi học 
sinh đã thể hiện hành động của giới giang hồ như thế quả thật 
là hồi chuông báo động đỏ. Báo chí đưa tin cha mẹ ruột của 
cậu, người bác và vài người thân trong gia đình cũng bị bắt 
vì giấu giếm bao che tội phạm; không báo cơ quan chức năng 
khi phát hiện cậu phạm pháp giết người cướp của ở mức 
độ nghiêm trọng. Theo luật hình sự Việt Nam và luật pháp 
trên toàn cầu thì tội đồng lõa, chứa chấp, không khai báo tội 
phạm đến các cơ quan chức năng, bất luận là ai, dù người 
thân hay người dưng đều phải chịu tội cộng hưởng. 

Về phương diện nhân quả và đạo đức Phật dạy, bao che 
tội lỗi cũng là việc tạo ra nghiệp xấu cho mình, cho người. 
Sự bao che đó đồng nghĩa giúp nhau trốn tù tội, trốn bất 
hạnh, trốn luật pháp. Trong khi đức Phật dạy chúng ta giúp 
nhau tiến bộ chứ không giúp nhau bảo thủ cái xấu. Tinh thần 
trách nhiệm trước đạo đức nhân quả sẽ dạy chúng ta thái độ 
biết tự thú mà tự thú trong tình huống này đáng khích lệ. Lẽ 
ra cha mẹ cậu Luyện nên khích lệ đứa con ruột thịt của mình 
ra đầu thú, thừa nhận tội lỗi, đàng này họ bao che và chôn số 
vàng cướp được dưới hầm phân nhà mình. Bị phát hiện, họ 
phải lĩnh bản án ít nhất bảy năm tù.

Cho nên, cha mẹ giúp con cái, anh chị em giúp nhau, bà 
con quyến thuộc hỗ trợ cần nhấn mạnh mục đích của việc trợ 
giúp. Người thân tiến bộ được hiểu là ngày càng phát triển 
bền vững trong sự nghiệp, trong hạnh phúc gia đình bằng nỗ 
lực phấn đấu, khác hoàn toàn với đồng lõa a dua, bao che và 
giấu giếm để người thân ngày càng lún sâu vào con đường 
tội lỗi. Bài kinh Địa Tạng đưa ra hình ảnh khi một người thân 
nào đó va vào con đường tội lỗi cũng giống như rơi vào vũng 
bùn. Sự trợ giúp ở đây không phải là cùng nhảy xuống, như 
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thế thì hai người nhanh chóng lút lún sâu và cùng chết. Trong 
tình huống này, ta cứ vẫn đứng trên bờ, dùng một sợi dây, 
một cái thang hoặc bất cứ phương tiện nào giúp người lâm 
nạn nương vào nhằm thoát khỏi cái chết bị chìm sâu. 

Với con cái, đôi lúc sự giúp đỡ có thể bằng đòn roi thì con 
cái mới thức tỉnh quay đầu, chứ không phải lúc nào cũng lời 
ngon tiếng ngọt, muốn gì ủng hộ nấy. 

Tại hầu hết ngôi chùa Bắc tông, ta thường thấy hai biểu 
tượng ông Thiện và ông Ác. Ông Thiện tượng trưng cho giáo 
dục đạo đức bằng lời lẽ khích lệ. Đối tượng được sử dụng 
phương pháp giáo dục này là những con người thiện, chỉ cần 
nói sơ sơ họ có thể tiếp nhận, ứng xử, và sống tốt. Còn ông 
Ác biểu tượng cho việc sử dụng phương pháp kỷ luật, thậm 
chí cầm tù để giúp kẻ ngoan cố, có nhiều thói hư tật xấu và 
đang nhiễm đắm trên con đường hưởng thụ được hồi đầu. Dù 
sử dụng phương pháp mềm hay cứng thì mục tiêu của chúng 
ta là giúp người đó tiến bộ. Cố gắng giúp vẫn không tiến bộ, 
ta phải hiểu mình sai phương pháp, cần quay trở về xem xét 
lại, điều chỉnh cách thức trợ giúp dành cho người thân.

4. Mang lại lợi lạc cho nhau

Ở đây đức Phật không dùng khái niệm kết quả hay hậu 
quả vốn đã được xã hội mặc định, kết quả phải tốt, hậu quả 
phải xấu, mà đức Phật nhấn mạnh đến sự lợi lạc. Việc giúp 
nhau vừa là tiêu chí vừa là thước đo cho quan hệ tương thân, 
mang lại lợi lạc cho nhau chứ không phải lợi lạc một chiều. 
Khi tiếp nhận sự giúp đỡ cũng không nên lợi dụng để trở 
thành một Chí Phèo hư đốn ỷ lại. 

Gia đình nào có con nghiện ma túy dưới các hình thức 
đập đá, hút chích, thuốc lắc, hoặc rơi vào nghiệp đỏ đen, ăn 
chơi hưởng thụ sa đọa, quen thói lêu lổng rày đây mai đó 
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không bận tâm đến trách nhiệm gia đình cũng như vai trò 
xã hội, thì đừng dễ dãi tin những lời hứa thông thường của 
chúng. Kinh nghiệm xã hội cho thấy những kẻ nghiện ma 
túy, cờ bạc, thích hưởng thụ, ăn chơi thì lời hứa của họ như 
trứng non dễ vỡ. Khi bị cơn nghiện khống chế, họ có thể 
đóng vai kẻ ăn năn hối lỗi, hồi đầu, thậm chí họ dùng gậy 
gộc tự đánh vào cơ thể mình cho bầm tím, chảy máu nhằm 
thể hiện sự chân thành hướng về con đường an vui. Nếu thiếu 
kinh nghiệm chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của sự dối trá. Sau 
khi chu cấp tiền bạc, hỗ trợ nhu cầu cần thiết thì những kẻ 
nghiện ngập như thế vẫn tiếp tục lún lút sâu trong con đường 
tội lỗi và đánh mất tương lai.

Đôi lúc chúng ta cần dùng phương pháp thật cứng rắn để 
mang lại lợi lạc cho nhau. Việc nào, hỗ trợ gì không mang 
lại lợi lạc thiết thực thì chúng ta dứt khoát không làm. Người 
thân có buồn, ta cũng hoan hỷ chấp nhận. Hãy tìm cách để họ 
hiểu rằng có những phương pháp mà cả hai bên đều phải hợp 
tác thì việc giúp đỡ mới thật sự có kết quả. Khi đón nhận bất 
kỳ sự trợ giúp nào, đừng nên lợi dụng vào nó. Phải sử dụng 
sự trợ giúp hay các dịch vụ hỗ trợ một cách có ý nghĩa, như 
thế mới không bị tổn phước. Cha mẹ thương con cũng không 
nên giao cho con tất cả gia tài thừa kế mà giao phương pháp 
tạo ra gia tài với sự hỗ trợ vốn liếng căn bản ban đầu. Con em 
sẽ nương vào đó trở thành người tự lập. Còn muốn gì cho nấy 
phần lớn làm con em bị hư nhiều hơn.

Sự giúp ích mang lại lợi lạc thiết thực nhất theo đức Phật 
đó là hướng người thân trở thành Phật tử. Một sự thật không 
thể phủ định là trong rất nhiều gia đình Phật tử, phần lớn quý 
bà tinh tấn đi chùa, tu tập các pháp môn, làm các việc lành, 
tham gia Phật sự, hưởng ứng công tác từ thiện; còn quý ông 
với vai trò người chồng, người cha lại không có được sự nỗ 
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lực tương tự. Lý do đơn giản là trong cơ chế tổ chức của đạo 
Phật không có những hình thái bắt buộc như các tôn giáo 
khác. Thói quen đã làm cho người ta trở nên chậm lụt, không 
thích đi chùa, không thích có mặt tại các giảng đường, không 
tinh tấn học hỏi Phật pháp. Và kết quả rất nhiều quý ông trở 
thành những người tụt hậu. Nếu đi chùa từ nhỏ với tư cách là 
Phật tử thuần thành, học hỏi nhiều điều đạo đức thì có lẽ mỗi 
gia đình đều có những ông chồng lý tưởng, những người con, 
người cha lý tưởng. Gia đình như thế sẽ trở nên gắn bó hơn.

Do đó phải làm sao thuyết phục vợ chồng, con cái, anh 
chị em, bà con nếu chưa chính thức trở thành Phật tử thì hãy 
nhanh chóng tham gia các sinh hoạt hợp pháp của đạo Phật, 
các hoạt động gia đình Phật tử trong những ngày lễ lớn, rằm 
tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười và ngày lễ vía 
Phật. Đó là cách chúng ta giúp đỡ cả một tương lai, thậm chí 
nhiều đời kiếp sau cho người thân được lợi lạc.

5. Chân thật, không hề dối gạt

Là thành viên cùng gia đình mà còn gian dối, cân đong 
tính đếm hơn thua, lừa đảo, qua mặt thì thử hỏi trong đời 
này còn thành phần nào, con người nào, ở đâu không dám 
làm như thế. Cho nên đức Phật rất thiết thực ở chỗ, muốn 
trở thành công dân tốt của một quốc gia, thành viên tốt của 
xã hội thì trước nhất phải là thành viên tốt của gia đình. Tiêu 
chí làm thước đo người tốt là lòng chân thật, thuật ngữ trong 
kinh tạng Pali gọi là “Hạnh chân nhân”. 

Đối với người xuất gia, khi phát triển sự chân thật trong 
ngôn ngữ, hành động việc làm, trong sự nghiệp hóa độ, trong 
các Phật sự dấn thân giúp ích cho cuộc đời, thì người ấy sẽ 
trở thành một thánh nhân. Do đó chân thật là yếu tố rất quan 
trọng. Sự chân thật được hiểu là người có mối quan tâm đến 
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lợi ích cộng đồng nhiều hơn lợi ích bản thân. Ta lấy lời dạy 
của đức Phật làm trục xoay, đôi lúc cá nhân mình tùy thuận 
theo tập thể để mang lại lợi lạc chung, có tinh thần công ích 
nhiều, người như thế dù sống ở bất cứ nơi nào cũng cống 
hiến hết mình cho xã hội, luôn minh bạch và do đó ai sống 
chung cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái, bình an, không 
phải lo nghĩ, sợ hãi hay dè dặt. Sống chung trên danh nghĩa 
vợ chồng, anh chị em, bà con với nhau mà còn căng thẳng, 
thì sống với người dưng sẽ càng mệt mỏi hơn vì một vài thói 
hư tật xấu của họ.

Để thoát ly tính dối gạt, đạo Phật dạy chúng ta lấy mình 
làm ví dụ. Ta đau khổ thế nào khi bị người khác dối gạt thì kẻ 
bị ta dối gạt cũng khổ đau tương tự. Quan hệ vợ chồng chẳng 
hạn, phát hiện bạn đời ngoại tình, lập tức nỗi đau đó khiến 
nạn nhân se thắt lại và mất hết niềm tin. 

Ngày hôm qua, một Phật tử làm nghề tiếp viên hàng 
không đến chia sẻ nỗi đau của gia đình. Cô phát hiện cha 
cô ngoại tình, và mẹ cô bị ám ảnh đến nỗi không còn muốn 
sống trên thế gian này nữa. Đời sống gia đình bỗng trở nên 
lạnh nhạt. Người cha trong tình huống này muốn nỗ lực sám 
hối làm lại cuộc đời nhưng không được vợ đón nhận một 
cách tha thứ. Bà luôn bị ám ảnh rằng trong nhiều năm qua, bà 
bị chồng lừa gạt. Bà không còn niềm tin rằng trong tương lai, 
chồng bà sẽ sống chân thật như đã từng chân thật trong quá khứ. 

Đánh mất sự chân thật khiến chúng ta dính vết nhơ về uy 
tín, và phải mất rất nhiều thời gian gầy dựng lại. Như vậy tốt 
nhất chúng ta hãy chân thật với nhau. Nhiều người thích nói láo, 
nghĩ rằng mình nói không hại ai thì không sao. Cứ tự an ủi như 
thế cho nên từ nói láo vô hại dẫn đến nói láo có chủ đích.

Người tu học Phật phải tập từ cái đơn giản đến cái phức 
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tạp. Thực tập kiên trì sẽ tạo thành thói quen giúp chúng ta 
không có phản ứng quan cách, ngược lại sống chuẩn mực, 
minh bạch; ai gần gũi cũng cảm thấy quý mến trọn thương.

II. NĂM CÁCH ỨNG XỬ ĐỀN ĐÁP

Khi được ứng xử bằng năm tương quan vừa nêu thì đức 
Phật dạy chúng ta phải đối lại cũng bằng năm cách:

1. Bảo hộ không cho buông lung

Bảo hộ tức là thái độ chăm sóc, lo lắng, giúp đỡ người 
thân không để giải đãi, lười biếng, buông lung, hưởng thụ, 
sa đọa, và phạm pháp. Nhìn chung giúp người đó đi trên con 
đường chân lý, đạo đức để được hạnh phúc ở hiện tại hoặc 
tương lai. Các bậc phụ huynh nhiều kinh nghiệm muốn con 
em mình có tương lai hạnh phúc, thì khi con còn nhỏ nên dẫn 
vào chùa quy y. Đừng sợ rằng với tuổi đó, con em do quá nhỏ 
chưa thể ghi nhận gì. Trẻ con ngày nay thông minh và phát 
triển não bộ hơn chúng ta rất xa, chẳng hạn mới vài ba tuổi 
đã biết quan niệm về thẩm mỹ.

Năm 2002, chúng tôi bắt đầu thực hiện bộ lịch treo tường 
chụp hình chú tiểu. Đối tượng mời chụp phần lớn là các bé 
từ chín tháng đến ba tuổi trong nước lẫn nước ngoài. Chúng 
tôi cố tình chọn những em bé bụ bẫm, sang trọng, gương mặt 
sáng sủa, điệu bộ tự tin, nụ cười rạng rỡ nhằm làm bộ lịch 
trở nên ấn tượng. Tuy nhiên, phải rất vất vả chúng tôi mới 
thuyết phục được những em bé này trở thành người mẫu chú 
tiểu. Trong mười trường hợp thì chúng tôi thành công tối đa 
bốn. Sau khi cha mẹ chấp nhận, cho phép chụp hình lên ảnh, 
nhiều bé lại lắc đầu. Hỏi tại sao thì các bé trả lời rằng sợ cạo 
đầu sẽ xấu. 

Hiện nay, trẻ em xem phim Hàn Quốc rồi đua nhau cắt 
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tóc theo kiểu Hàn Quốc. Khi phong trào model được lan rộng 
qua các phương tiện truyền thông thì tự động trẻ em tiếp thu 
rất nhanh. Cha mẹ không cần phải tư vấn, chúng cũng tự biết 
chọn model áo quần, đầu tóc, điệu bộ, dáng vẻ. Cho nên ở 
tuổi mầm non, con em chúng ta cũng có thể tiếp nhận lễ quy 
y. Đến tuổi thiếu niên, chúng ta lại đưa đi quy y thêm lần nữa. 
Nếu vẫn chưa có ấn tượng thì sau này ta tiếp tục cho quy y. 
Là Phật tử từ nhỏ, trẻ em sẽ được học hỏi điều hay lẽ phải, 
sống đạo đức và không buông lung vì đạo đức Phật dạy tinh 
tấn, không bỏ cuộc giữa chừng, không chán nản thất vọng, 
không cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau, và không phớt lờ 
bế tắc. Trẻ sẽ trưởng thành biết quan tâm, biết sống có chánh 
niệm, biết để ý thể hiện tình thương đối với tha nhân. Như 
vậy đồng nghĩa chúng ta giúp trẻ tạo tinh thần tự lập, phấn 
đấu vươn lên. Tương lai cha mẹ khỏi lo lắng con mình rơi 
vào những tệ nạn xấu. Đạo đức Phật giáo có thể trang bị cho 
chúng bộ áo giáp chống lại cái xấu xa tiêu cực của cuộc đời.

2. Hỗ trợ không để hao tổn

Hao tổn liên hệ đến ba phương diện: tiêu thụ, sức khỏe, 
lối sống.

Tiêu thụ bao gồm ăn uống, ngủ nghỉ, du lịch và nhu cầu 
thường nhật khác. Truyền đạt cho người thân đạo đức Phật 
giáo để người đó hình thành đức tính hài lòng biết đủ, từ bỏ 
tâm cạnh tranh hơn thua, đua đòi, bắt chước. Khi gia đình 
mình khó khăn hơn gia đình chúng bạn, biết thấy rõ hoàn 
cảnh của mình để không gây áp lực với cha mẹ; và người 
thân không gây áp lực cho nhau. 

Vợ hoặc chồng cũng phải biết hài lòng như thế, không 
nên so sánh vợ/chồng mình với vợ/chồng người khác về 
trang sức phẩm, thời trang, lối sống, thu nhập. Càng so sánh 
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tiêu cực, ta càng khó sống hạnh phúc với người thật việc thật 
trong gia đình.

Sức khỏe được đức Phật sánh ví với gia tài, của quý. Có 
sự nghiệp, tiền bạc mà thiếu sức khỏe thì sự nghiệp và tiền 
bạc ấy chẳng còn ý nghĩa gì. Ta sẽ bị chết yểu, hoặc đau bệnh 
và không thể làm nên sự nghiệp lớn. Khi tư vấn cho con 
em, không nên tình nguyện đưa độc tố vào cơ thể thông qua 
đường tiêu thụ của bao tử. Ngày nay tiêu thụ còn mở rộng 
dưới hình thức truyền thông. Chẳng hạn, đọc tờ báo tức là 
chúng ta đang tiêu thụ tin tức, xem truyền hình là đang tiêu 
thụ văn hóa, lịch sử, khảo cổ, thời sự… Khi tiêu thụ bất cứ 
cái gì qua các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đồng nghĩa 
ta đang tiêu thụ cuộc sống của chính ta. 

Do đó, phải biết làm chủ các giác quan để việc tiêu thụ 
không tạo thói quen xấu, những trói buộc xấu. Cái gì nhiều 
sẽ trở thành quen. Thói quen ban đầu chỉ giăng nhẹ như tơ 
màng nhện, về lâu về dài sẽ như sợi xích. Người ăn trầu bị 
thói quen ăn trầu trói buộc; kẻ hút thuốc không có thuốc luôn 
uể oải lờ đờ; người uống cà phê nếu thiếu nó thì ngủ gà ngủ gật. 

Nếu chọn một thói quen, tốt nhất hãy chọn thói quen tích 
cực như thói quen đi chùa, thói quen ngủ sớm, thức sớm, 
thói quen cứu người giúp đời, thói quen quan tâm đến những 
người thân, thói quen phụng sự xã hội, v.v... đều có giá trị xây 
dựng cuộc đời, xây dựng sự nghiệp, hạnh phúc của bản thân và 
tha nhân. Làm được như thế thì không thể nào bị hao tổn. 

Mùa tựu trường là mùa mà phần lớn bậc phụ huynh phải 
khổ đau, khốn đốn khi thấy con em người khác thi đậu đại 
học, cao đẳng, trung cấp; còn con em của mình lại thất bại. 
Nỗi tổn hao hạnh phúc khiến nhiều cha mẹ mất ăn mất ngủ. 
Trong trường hợp thi đậu thì phải lo áo mới, tiền học phí 
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ngày càng cao, các chi tiêu, vật dụng đến trường. Trường hợp 
con em đi học xa, phải chi tiêu phòng thuê, xe cộ; biết bao 
mối lo toan khác. Người con có hiếu phải biết tiện tặn, bớt 
sử dụng tiền bạc của cha mẹ nhằm bớt đi sự hao tổn của gia 
đình. Thói quen nghiện ngập, cờ bạc, tiêu xài càng làm cho 
sự hao tổn diễn ra lớn hơn. 

Mê tín dị đoan cũng là nguyên nhân lớn gây hao tổn gia 
đình. Đốt giấy vàng mã cho người quá cố, tiếp đãi cúng kiếng 
quá nhiều cho thầy bùa, thầy ngãi, thầy pháp là những việc 
làm không đúng thực tế. Mỗi lần lên đồng với phương pháp 
ngày nay mất cả trăm triệu; nhiều gia đình phải đi vay mượn 
để lên đồng. Hệ quả là đánh mất hạnh phúc, sự nghiệp; khó 
khăn, trở ngại, mà bệnh tật vẫn y nguyên, thậm chí còn nặng 
hơn. Ngoài ra, đưa tiền cho bọn người mê tín thì nghiệp tội sẽ 
tăng, bất hạnh lại chồng thêm bất hạnh mới. Đó là sự hao tổn 
về trí tuệ, hao tổn về phước báu. Người Phật tử chân chính 
cần phải tránh xa.

3. Che chở thoát khỏi sợ hãi

Sợ hãi trước nhất là sự tự khủng bố và sau đó là những 
mối lo lắng về xã hội bao gồm con người. Kể từ khi vụ khủng 
bố ngày 11 tháng 9 diễn ra gần một thập niên tại Hoa Kỳ, 
thế giới bỗng chứa đầy cảm giác sợ hãi, còn kẻ quậy phá thì 
không biết sợ là gì. Thế giới không còn cảm giác bình yên 
như con người mong mỏi.

Trong kinh tạng Pali, đức Phật nói rằng người sống đạo 
đức và trí tuệ luôn vẫy tay chào vĩnh viễn với mọi hình thái 
sợ hãi. Chúng ta có nhân cách tốt, đạo đức tốt, tôn trọng luật 
pháp, thì đâu phải sợ luật pháp, sợ khổ đau, cầm tù. Nếu sống 
chuẩn mực, chân thật quan tâm người, giúp đỡ đời thì ta cũng 
không sợ lời thị phi, lời phê bình chỉ trích. Muốn tránh sợ hãi 
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một cách lâu dài, một mặt phát triển trí tuệ để giúp chúng ta 
nhận thức đúng, hành xử đúng; mặt khác phát huy đời sống 
đạo đức. Đó là tiêu chí quan trọng nhằm giải quyết các vấn 
nạn thường nhật diễn ra xung quanh chúng ta.

Sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Nơi nào tồn tại sự sợ hãi 
nơi đó không có bình an. Giải thoát, Niết bàn hay sự chứng 
đắc chẳng qua là sự rũ bỏ trọn vẹn toàn bộ mọi hình thái của 
sợ hãi trong tâm, trên thân và bối cảnh đời sống diễn ra xung 
quanh chúng ta. Khi ai đó đạt trí tuệ làm chủ mắt thấy, tai 
nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, ý hình dung, thân xúc chạm thì 
người ấy không còn sợ bất kỳ điều gì, kể cả sợ ma. Phật tử 
mà còn sợ ma là mê tín. Vì trong các kinh, đức Phật nói rất 
rõ ma không thể hại con người. Ma chẳng những không phải 
là đối tượng đáng sợ mà còn là đối tượng đáng thương. Vì 
vướng vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, oan ức, 
hận thù, bất đắc kỳ tử và các hình thái tự vẫn; một số người 
sau khi nhắm mắt vẫn tồn tại trong cảnh giới trung gian giữa 
sống và chết. Họ cần sự trợ giúp bằng các khóa lễ cầu siêu 
của người sống. Chúng ta không nên sợ mà phải thương để 
giúp họ vượt qua.

Nhiều bà vợ, nhiều ông chồng mới ngày hôm qua còn 
nằm chung trên chiếc giường; sáng hôm sau một trong hai 
người trở thành quá cố. Người còn lại sợ không dám vào 
phòng đó, không dám nằm trên chiếc giường đó; do vì quá 
mê tín. Phim ma, truyện ma phần lớn đều bịa đặt, khai thác 
nỗi sợ hãi của con người để làm giàu. Ma Mỹ dữ tợn hơn ma 
Trung Quốc, vì ma Mỹ có thể lập kế hoạch giết người hàng 
loạt, còn ma Trung Quốc chỉ hù dọa, quậy phá sơ sài. Tuy 
nhiên, thực tế không có ma nào quậy phá được ai. Chỉ có 
hành động xấu, thói quen, lời nói xấu làm hại chính chúng ta 
chứ không ai khác.
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Che chở để thoát khỏi sợ hãi, tốt nhất chúng ta khoác vào 
mình chiếc áo giáp của đời sống đạo đức và trí tuệ, đồng thời 
hỗ trợ người thân khoác vào đời sống của họ cũng chiếc áo 
đạo đức và trí tuệ đó. Hai “vệ sĩ” này sẽ đưa chúng ta thoát 
khỏi mọi sự sợ hãi. Khi không còn sợ hãi, chúng ta sẽ đạt đến 
thế giới Niết bàn.

Khủng bố là nỗi sợ hãi nội tại, đồng thời là hành động 
gây ra nỗi sợ hãi cho tha nhân. Hãy luôn giúp đỡ lẫn nhau để 
người khác không còn sợ hãi. Sợ hãi bị thất nghiệp, sợ hãi 
bị ruồng bỏ, sợ hãi bị bóc lột, sợ hãi bị khinh thường, sợ hãi về 
ngoại hình xấu, sợ hãi vì bệnh tật, bị cô lập xã hội, v.v… và trăm 
ngàn nỗi sợ hãi khác đều là những nỗi ám ảnh của chúng ta. 

Người tu học Phật thấy rõ vô thường. Khi những tổn thất 
diễn ra, ta quán vô ngã để không đánh đồng khổ đau vào 
mình, nhờ đó, trong hoàn cảnh khổ đau tương tự, người tu 
học Phật thoát ra một cách nhẹ nhàng. Còn sự sống và sức 
khỏe, ta còn cơ hội để tạo dựng những gì đã thất thoát. Còn 
hạnh phúc và trí tuệ, ta còn phát huy gấp trăm lần những gì ta 
chưa có. Thay vì đầu tư vào sự tiếc nuối để nhận lấy sợ hãi, 
hãy đầu tư vào phương pháp để tạo ra sự tạo dựng đó. Không 
đạt được lần này thì nỗ lực thành công trong lần khác. Phải 
sáng suốt tìm cơ hội tốt đẹp cho mình. Người thân cũng phải 
biết giúp đỡ nhau thoát khỏi nỗi sợ hãi. 

Tuy nhiên cũng có những nỗi sợ hãi liên hệ đến bệnh lý, 
chẳng hạn bệnh hoang tưởng. Người bị chứng bệnh hoang 
tưởng gồm có ba loại: 

- Hoang tưởng mắt, tức là ảo ảnh.

- Hoang tưởng tai, tức là ảo thanh.

- Hoang tưởng về những người xấu đang rình rập theo 
dõi, ám hại mình, tức là hoang tưởng ý. 
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Ba loại hoang tưởng này đều gây cho bệnh nhân rơi vào 
nỗi khủng hoảng rất lớn. Người bị hoang tưởng tai thường 
nghe một âm thanh nào đó văng vẳng; có thể là một âm thanh 
ấn tượng, hoặc âm thanh sợ hãi khó quên, khiến người đó 
không đủ định.

Người bị ảo giác thường thấy trước mặt mình một con 
ma, hoặc có ai đang ra lệnh, chỉ đạo mình phải làm chuyện 
này chuyện nọ; không làm không chịu nổi. Rất nhiều bệnh 
nhân tâm thần từ góc độ ảo giác đã phải chết bởi xe lửa cán, 
hay xe đụng, là bởi vì đang đi qua đường rày, họ cứ thấy 
trước mặt mình là một cánh đồng hoa thơm hay thấy căn nhà 
của ông bà ngoại, nơi những người thân đang vẫy tay chào 
gọi: “Hãy đến đây! Hãy đến đây!”. Họ cứ đăm chiêu suy 
nghĩ và bị xe đâm chết.

Còn loại hoang tưởng thứ ba thì luôn nghĩ rằng có ai đang 
rình rập, theo dõi, trù báo, hãm hại mình. Loại hoang tưởng 
này rất khó điều trị.

Rơi vào một trong ba hoàn cảnh vừa nêu thì tốt nhất 
chúng ta đưa người thân đến bác sĩ tâm thần để được hỗ trợ 
về thuốc nhằm làm giảm dần nỗi sợ hãi. Đừng nghĩ người 
thân mình bị tà ám ma theo, mắc đàng dưới hay bệnh đàng 
trên, rồi đưa đến thầy bùa, thầy ngãi, thầy pháp, lên đồng 
lên cốt và cho rằng ông bà tổ tiên nhập về trừng phạt. Nghe 
những ông thầy bùa, thầy pháp phán sai, lòng chúng ta càng 
sợ hãi hơn, tốn tiền bạc theo thầy pháp chỉ thấy bệnh tật ngày 
càng gia tăng.

Cho nên khi thấy người thân ngồi nói nhảm một mình, 
hay không nói năng, thường bỏ nhà đi, tìm mọi cách để trốn 
nhà thì đây là dấu hiệu của bệnh tâm thần, còn đa số khác là 
dấu hiệu của bệnh hoang tưởng. Tốt nhất dẫn người đó đến 
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bệnh viện tâm thần để được các bác sĩ điều trị. Dù người 
bị tâm thần không thừa nhận mình đang bệnh, ta vẫn phải 
đưa đến bệnh viện. Các chuyên gia hiểu phương pháp sẽ biết 
cách xử lý bệnh lý bộ não để giúp bệnh nhân chóng vượt qua. 
Đừng quy kết con em hay người thân của mình đang mắc 
đàng dưới hay bị ma nhập. Ma quỷ không làm điều này. Ma 
nhập cũng chỉ nhập trong khoảng thời gian nhất định một vài 
giờ chứ hiếm khi tái nhập. Khi nhập vào, họ sẽ nói những 
điều liên quan về cái chết, tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, 
chết ở đâu, chết như thế nào rồi nhờ người nhà trợ giúp. Nếu 
chúng ta hỏi số điện thoại, địa chỉ người thân thì họ sẽ đáp 
đúng để ta gọi kiểm chứng, đó mới là ma nhập. Còn không 
kiểm chứng được thông tin thì phần lớn là bị ảo giác, hoang 
tưởng, tâm thần phân liệt. Thấy rõ điều này, ta có thể bớt đi 
nỗi sợ hãi.

4. Khuyên răn ở chỗ vắng người

Đây là yếu tố tâm lý rất tinh vi mà đức Phật đã nhấn mạnh. 
Vợ khuyên chồng trước mặt bạn bè làm cho người chồng 
cảm thấy tự ái, nhột, chạm lòng tự trọng. Chồng khuyên vợ 
hay la rầy vợ trước mặt bà con người thân thì dù có lỗi đi 
nữa, người vợ cũng chưa chắc sẵn lòng nhận lỗi. Tương tự 
việc góp ý con cái, anh chị em, bà con cần phải thể hiện yếu 
tố tâm lý này. Bởi vì sự mặc cảm, tự ti, làm cho người ta cảm 
thấy mình đang bị tấn công. Dù thừa nhận mình sai nhưng 
chưa chắc đã sửa sai.

Do đó khi có nhu cầu góp ý, khuyên răn thì hãy nhớ lời 
dạy trong kinh Thiện Sanh, rằng khuyên chỗ vắng người. 
Tâm lý học ngày nay gọi là “nói với nhau” thay vì nói về 
nhau. Nói về người thứ ba đang vắng mặt trong nội dung 
cuộc nói chuyện, chẳng hạn vợ nói về chồng khi chồng đang 
ở phân xưởng làm việc, chồng nói về vợ khi vợ đang đi thăm 
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họ hàng thì lời nói truyền đạt nhiều lần. Tình trạng tam sao 
thất bản khiến câu chuyện trở nên căng thẳng hơn. Nếu không 
vì mục đích tích cực, ta không cần nói những lời không liên 
hệ đến người khác để họ bắt buộc phải lắng nghe.

Phần lớn vợ chồng sau khi ly hôn, muốn con em liên 
minh phía mình nên luôn có khuynh hướng nói xấu người 
còn lại. Cha kể tội mẹ, mẹ kể tội cha sẽ khiến đứa con thấy 
mặc cảm vì cha mẹ mình, trong khi đức Phật dạy con cái 
phải hiếu kính với song thân, xem cha mẹ như hai vị Phật ở 
nhà. Chuyện vợ chồng tự hai vợ chồng giải quyết, đừng lôi 
kéo con em về phía liên minh với người này, chống lại người 
nọ. Dẫu có giận mấy đi nữa, ta cũng phải nói tốt về cha hoặc 
mẹ nó; còn gút mắc giữa mình và người còn lại sẽ tự giải 
quyết sau. Nói về nhau chỉ đem lại mâu thuẫn. Đó là lời thị 
phi, tán gẫu, chỉ trích, đâm thọc thiếu thiện chí. Còn nói với 
nhau là chúng ta nói trực diện và cần nói ở chỗ vắng người, 
bằng ngôn ngữ từ ái, hòa nhã, hiền lành. Như thế người được 
nói sẽ cảm thấy tội lỗi nhiều hơn và nhanh chóng sửa chữa 
những thói hư tật xấu.

Vợ hơn chồng cũng phải hết sức cảnh giác khi giao tiếp. 
Đừng ỷ rằng mình học vị cao hơn, vai trò xã hội lớn hơn, 
tạo tài chính gia đình nhiều hơn, uy tín mình nổi bật hơn thì 
bắt buộc chồng phải răm rắp nghe lời. Vợ chồng có quyền 
bình đẳng trong mọi tranh luận với nhau nếu giải pháp của 
một trong hai người chưa thỏa đáng. Đừng áp đặt chân lý 
theo kiểu cái cày đi trước con trâu để rơi vào bệnh chủ quan. 
Nhiều quý bà thành đạt vẫn bị chồng ruồng bỏ, không phải 
vì họ không đẹp, không giàu sang, mà bởi vì tính gia trưởng. 
Đặc biệt khi người chồng đến cơ quan xí nghiệp có thư ký 
riêng, người làm việc dưới trướng dạ bẩm lễ phép, và được 
làm hài lòng. Người đàn ông bỗng cảm thấy mình tăng giá trị 
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mỗi khi đến cơ quan và bị mất giá trị mỗi khi về nhà đối diện với 
vợ, từ đó dễ dàng rơi vào tình trạng ngoại tình. Cho nên thành 
công hơn chồng cũng phải khéo léo mới giữ được chồng.

Tương tự, tránh tình trạng chồng bộc lộ tính gia trưởng, 
coi vợ như ôsin, muốn gì được đó. Đối với đàn ông, cái gì dễ 
dàng thì không coi trọng; cái gì khó khăn nỗ lực mới được 
trọng. Ta phải ứng xử cương nhu, lúc mềm lúc cứng, hết sức 
khéo léo để chồng mình không phiền lòng. 

Góp ý con cái, chúng ta hãy gặp riêng. Đừng làm nhục trẻ 
bằng cách bắt cởi quần áo đứng trước nhà, bắt hít đất hoặc 
nói nặng trước chỗ đông người; điều này gây cú sốc tâm lý 
khiến nhiều em chịu không nổi đã tự tử mà chết. Phức cảm 
tâm lý thường đẩy nhiều người rơi vào bế tắc, trầm cảm tuyệt 
vọng. Góp ý phải ở chỗ riêng tư. Đức Phật rất tâm lý điểm 
này, cho nên ai làm được thì mức độ thành công sẽ cao hơn.

5. Khen ngợi điều tốt của nhau

Mặc dù góp ý mang tính xây dựng, nhưng dân gian đã 
cảnh báo rằng “giáo đa thành oán”. Người được góp ý có thể 
chán chường, oán trách, sợ hãi hay không thích mình. Do đó 
góp ý phải được bổ sung điều tương quan, tức là khen ngợi. 
Một số người rất tiết kiệm lời khen. Khi người thân làm việc 
tốt, dấn thân tốt, phụng sự tốt thì không khen ngợi lại chỉ phê 
bình, mổ xẻ, chỉ trích khi họ làm điều sai. Dù theo công thức 
“thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” người kia 
cũng khó cảm nhận, nhất là con em.

Chẳng hạn, phạt roi đòn con cái thì liệt kê tội như sớ táo 
quân; trong khi nó thi đậu đại học, đạt giải thưởng, bằng cấp, 
thành công những nhiệm vụ được giao thì ta chẳng tặng một 
lời khen ngợi, đó là sự sai lầm trong ứng xử. Vợ khen chồng, 
chồng khen vợ, cha mẹ khen con cái, con cái tán dương cha 
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mẹ, anh chị em khen lẫn nhau, người thân tán thưởng qua lại 
là nghệ thuật rất tích cực mang lại hạnh phúc.

Đàn ông khi theo đuổi tình nhân thường không tiếc lời 
khen ngợi, nhưng khi đã trở thành vợ chồng chính thức thì 
lại kiệm lời. Hãy nhớ phần lớn phụ nữ hạnh phúc bởi hai tai. 
Âm thanh qua tai đi thẳng vào cảm xúc, nên hãy khen ngợi 
họ, nhất là đối với vợ ba mươi tuổi trở đi, vì ở tuổi này họ 
bắt đầu mặc cảm mình đã già, sợ bị chồng bỏ rơi. Lời khen 
ngợi chẳng tốn tiền nên hãy khen người đã làm mọi việc cho 
mình hạnh phúc. 

Vợ muốn được chồng thương cũng đừng ôm đồm hết việc 
nhà. Có thể chúng ta giỏi quán xuyến ngoài xã hội, nhưng ở 
nhà, hãy nhờ vả chồng cùng làm. Vì chồng có cơ hội phục vụ 
cho vợ, anh ta sẽ thấy mình là điểm nương tựa, là bóng mát 
cành cây cho gia đình. Khi chồng lo lắng, quan tâm thì tình 
thương càng khắng khít.

Vừa rồi, tôi thuyết giảng tại chín nước ở châu Âu. Đến Ba 
Lan, một phái đoàn tiếp đón tôi tại thủ đô Warszawa, xuống 
thành phố Kraków thuyết giảng cho một đạo tràng mới thành 
lập. Trong đoàn có cô Phật tử trạc bốn mươi tuổi đi một mình 
trong khi những người khác đều đi cả vợ chồng. Khi tôi thắc 
mắc tại sao cô không có chồng đưa đi thì được cô trả lời 
rằng, vì chồng đang ngủ nên cô không muốn làm phiền. Tôi 
hỏi, thói quen ứng xử này mới xuất hiện hay đã từ lâu. Cô 
cho biết khoảng hai mươi năm, tức là từ khi kết hôn. Tôi nói: 
“Cô có phước mà không biết hưởng, cô đã tập cho chồng thói 
quen không quan tâm đến cô. Đừng sợ chồng mất ngủ, mất 
ngủ cũng không sao miễn tạo được hạnh phúc cho vợ thì cả 
gia đình càng gắn kết”. Bấy giờ cô mới công nhận: “Quả thật 
nhiều năm qua, con đi làm về khuya, mệt nhọc, còn chồng 
con cứ nằm trên giường ngủ, chẳng màng đến vợ con và mọi 
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việc trong nhà”. Rất nhiều gia đình mặc dù vợ xấu xí nhưng 
lại được chồng lo lắng, chăm sóc vì vợ biết nhờ vả, nũng nịu 
và sau khi nhờ vả thì biết khen ngợi chồng để cảm ơn. Chồng 
nào được nhờ, được khen mà chẳng mở cờ trong bụng.

Đọc một đoạn trong kinh A Di Đà, chúng ta có thể thấy 
lời khen trở thành nhu cầu không thể thiếu. Mười phương 
chư Phật tán dương đức Phật Thích Ca đang ở cõi Ta bà, một 
thế giới ngũ trược, mà có thể thành đạo, giảng kinh thuyết 
pháp giúp con người xóa bỏ giai cấp, thoát khỏi nghiệp xấu 
trở thành người an lành, bậc thánh, đó là việc khó làm. Và 
đức Phật Thích Ca cũng tán dương đức Phật A Di Đà ở thế 
giới Tây Phương cực lạc, còn đề nghị các đệ tử của mình 
hướng tâm về đức Phật A Di Đà. Ta tự hỏi tại sao các đức 
Phật lại khen ngợi lẫn nhau, trong khi các Ngài vẫn dạy rằng 
không nên bận tâm đến khen chê; như vậy có mâu thuẫn 
không? Hoàn toàn không. Tại sao phải khen? Vì khen trong 
tình huống này được hiểu là một dấu ấn của chân lý: việc 
làm của đức Phật Thích Ca đúng, việc làm của Phật A Di Đà 
đúng, việc làm của chư Phật cũng đúng, nên chư Phật phải 
ủng hộ chân lý đúng đó để mọi người trên cõi Ta bà và mọi 
thành phần cứ theo đó thực hành nhằm đạt con đường hạnh 
phúc bình an.

Nếu cái thiện không được xã hội hóa, không được phổ 
quát hóa thì cái ác sẽ nổi lên. Do đó, dù ta thực tập vô ngã thì 
việc đóng góp xây dựng chùa, đắp tượng Phật, ấn tống kinh, 
đúc chuông, hay các việc từ thiện do chùa chủ xướng, thầy 
trụ trì có trao tặng phiếu tán dương công đức thì cũng đừng 
từ chối. Chúng ta có thể đề nghị ghi tên vô danh hoặc ghi 
tên hữu danh nào đó nếu muốn tránh thái độ thiếu tùy hỷ của 
người trong gia đình. Chẳng hạn ráp tên những đứa con lại, 
hoặc ráp tên vợ chồng.
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Trong tình huống khác, ta nên để phần công đức cho 
những người thân còn lại biết đến, nhằm khích lệ người đó 
cùng làm công đức với ta. Một người trong gia tộc có truyền 
thống sống tốt thì tự động những người còn lại được hưởng 
phước lây, nên hãy tạo cơ hội để người thân cảm thấy hãnh 
diện tự hào. Có người cha đóng góp cất một ngôi chùa thì tại 
sao ta phải giấu, ngược lại phải hãnh diện tự hào mới đúng. 
Cho nên khi người thân làm việc tốt, ta phải tán dương bằng 
nhiều cách: giấy khen, phần thưởng du lịch, một phần quà 
bằng lời nói, bằng sự trân trọng, để người nhận cảm thấy sự 
đầu tư của mình được mọi người đánh giá cao. Đó là nghệ 
thuật khích lệ nhân quả nhãn tiền.

Nói tóm lại, năm bổn phận của bản thân, và năm bổn 
phận của người thân trong ứng xử với nhau giúp chúng ta 
đồng hành thuận lợi trên con đường mưu cầu hạnh phúc. Gia 
đình nào sống đằm thắm, thuận hòa, trên dưới tương thân 
hỗ trợ, dìu dắt nhau thì theo quy luật nhân quả, ông bà, cha 
mẹ quá vãng sẽ có khuynh hướng tiếp tục tái sinh trong gia 
đình mình để nuôi dưỡng mối quan hệ tình thân đó từ kiếp 
này sang kiếp khác. Mặc dù người con, người cháu mới sinh 
chính là cha mẹ mình ở quá khứ, ta cũng không thể ứng xử 
sai với vị thế trong gia đình; ở kiếp nào ta phải ứng xử theo 
kiếp đó. Ví dụ, năm trước người tám mươi tuổi đóng vai trò 
làm ông, làm cha; năm sau tái sinh làm cháu, thì tương quan 
lúc này phải là cháu chứ không còn là ông nữa. Có ba dấu 
hiệu tái sinh: 

Thứ nhất, trong bốn mươi chín ngày của người quá cố, 
đồng thời gia tộc lại có người đang mang thai thì cơ hội 
người lớn tái sinh làm con cháu khá cao.

Thứ hai, tình thân thương và mối quan tâm đầm ấm lẫn 
nhau suốt quá trình sống, đến trước khi chết người đó không 
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muốn bất kỳ sự xa nhau nào và tha thiết mong gặp lại ở kiếp 
sau. Trường hợp này, cơ hội tái sinh trở lại gia đình đó rất 
đảm bảo.

Thứ ba, sự tiếc nuối về nhân cách và cá tính giữa người 
tiền kiếp và hậu kiếp. Chẳng hạn, người ông mỗi lần cười 
thường ngả người về phía sau; đứa cháu khi sinh ra cũng có 
thói quen y hệt. Hai mô tuýp cá tính đó chỉ là một, nó được 
tiếp nối mấy chục năm, mặc dù đứa cháu hoàn toàn không hề 
nghe kể về người ông của mình. Nhưng nhân cách vẫn được 
nuôi dưỡng lại. Đó là sự tiếp nối trong tái sinh. Hoặc, cha 
là nhà khoa học vật lý, đứa cháu sinh ra mới năm bảy tuổi 
không cần đi học mà vẫn hiểu vanh vách mỗi khi cầm quyển 
sách vật lý. Cậu bé học tiến bộ nhanh hơn so với chúng bạn. 
Như vậy, cơ hội tái sinh từ người cha là rất rõ. Truyền thừa 
nhân cách trong tái sinh, một mặt chứng minh hiện tượng 
thần đồng không phải là ngẫu nhiên hay trời phú, mà là sự 
tiếp nối các hành động nghề nghiệp của cá nhân từ nhiều đời; 
mặt khác nó là bằng chứng chết không phải hết. Ai có niềm 
tin như thế, với đời sống đạo đức, trách nhiệm hành vi của 
mình sẽ được đề cao ở mức độ cần thiết. 

Bằng mười bổn phận giữa những người thân như vừa 
nêu, tôi kính chúc quý Phật tử đạt đời sống bình an, chăm 
sóc hạnh phúc người thân của mình để tất cả xứng đáng sống 
chan hòa yêu thương trong cuộc đời.

***
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I. NĂM BỔN PHẬN CHỦ LAO ĐỘNG

Quan hệ lao động là phần chính yếu trong kinh Thiện 
Sanh. Theo đó, đức Phật yêu cầu tất cả công dân của một 
quốc gia cần tôn trọng danh dự chính mình, đồng thời tôn 
trọng danh dự của chủ lao động, nơi mình ký kết hợp tác. 
Trên cơ sở đó, chúng ta đưa doanh nghiệp ngày càng phát 
triển và sự nghiệp chúng ta cũng trở nên hiển hách. 

Việc làm như thế trước nhất được xem là một yêu cầu, 
mặt khác là bổn phận và trách nhiệm đạo đức mà tất cả chúng 
ta cần quan tâm. Người lao động nên giữ năm bổn phận của 
mình và người chủ lao động cũng theo đó mà thể hiện năm 
trách nhiệm đạo đức. Hai bên đều có trách nhiệm bình đẳng 
và ứng xử với nhau bằng sự trân trọng, tạo điều kiện cho nhau 
để việc đầu tư phát triển doanh nghiệp ngày càng tốt đẹp.

Trên tinh thần này, chúng tôi tuần tự nêu những quy định 
của đức Phật và chia sẻ giá trị cũng như tính thích ứng của 
nó trong bối cảnh toàn cầu hóa, hiện đại hóa của đất nước 
nói chung.

Khái niệm chủ lao động chỉ người đại diện cho một công 
ty, xí nghiệp ký hợp đồng lao động với công nhân hoặc những 
người có nhu cầu tham gia các loại hình lao động. Vai trò của 
chủ lao động có thể là giám đốc, CEO, có thể là một thư ký 
hay một đặc cách được cơ quan giao trách nhiệm giám sát 
công nhân lao động trong công ty xí nghiệp. Phạm vi công ty, 
xí nghiệp được hiểu rộng từ kinh doanh cho đến giáo dục, nói 
chung các loại hình lao động chân chính và hợp pháp.

Để công ty hay tổ chức phát triển tốt, đức Phật yêu cầu 
chủ lao động phải tôn trọng nhân viên của mình bằng trọng 
trách năm đạo đức sau đây:
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1. Giao việc hợp với khả năng

Đây là một trong những yếu tố lãnh đạo rất quan trọng 
mà người chủ lao động cần thấy rõ. Chủ lao động phải có 
tâm công bằng xã hội; không thiên vị theo tinh thần “con 
ông, cháu cha”; không phe phái, phân biệt đối xử; không 
tạo ưu thế cho những người a dua, nịnh hót, liên minh cùng 
phe với mình, đồng thời chà đạp người tài đức, có năng lực 
chuyên môn mà lẽ ra họ xứng đáng đảm trách những vai trò 
quan trọng. Công bằng xã hội được ứng dụng trong từng cơ 
quan, xí nghiệp, tổ chức của chính phủ hay dân sự sẽ giúp 
mọi người lao động cảm thấy bội phục hơn.

Trong giới chính trị, người ta thường tìm mọi cách loại 
trừ nhau. Cách loại trừ tàn ác nhất là phanh phui, vu khống, 
xuyên tạc, tạo tình huống “tình ngay lý gian” để kẻ hàm oan 
bị mang tiếng với đời. Từ đó, toàn bộ uy tín, danh dự, vai trò, 
vị thế của họ mất hết.

Cách thức thứ hai trong cuộc đấu tranh không nhân 
nhượng, giành tính độc quyền, người ta thường cố gắng 
chứng minh đối thủ của mình xấu, sai, tiêu cực. Do vậy, tự 
động quần chúng cảm thấy ngại ngùng, không dám ủng hộ một 
cách công khai hay gián tiếp. Từ đó, đối thủ bị cô lập hóa.

Cách thứ ba, vai trò họ đang tốt, đóng góp của họ đang 
nhiều, uy tín họ đang cao nhưng giáng chức họ khiến họ mặc 
cảm hoặc tự ái, cảm thấy đây không phải là nơi thích hợp để 
mình tiếp tục dấn thân đóng góp nữa. Từ đó, họ tự động rút lui.

Thứ tư là tìm cơ hội châm chích, phê bình, thị phi, đánh 
giá nhằm gây những tác động hoang mang khiến người đó 
chán nản về phương diện cảm xúc và tâm lý. 

Còn rất nhiều cách thức khác buộc đối thủ cạnh tranh 
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phải bỏ cuộc trên sự nghiệp mà lẽ ra họ xứng đáng hưởng từ 
những đóng góp hợp luật pháp và hợp đạo đức.

Một cách nguy hiểm làm cho người ta mất uy tín là đặt 
họ vào vai trò không thuộc sở trường mặc dù chức vị rất to, 
nhưng càng đảm chức nó càng chứng minh rằng mình bất tài. 
Quần chúng sẽ dần dần xa lìa. Do vậy, người lãnh đạo trong 
tổ chức, cha mẹ trong gia đình, hay trưởng tộc trong dòng họ 
phải có tâm công bằng xã hội, đặt con người đúng với vai trò 
của họ.

Công ty muốn phát triển thì phải có đủ người tài đức và 
nhiệt huyết. Làm việc Phật sự, làm việc xã hội, ngoài cái tài, 
cái tâm còn phải thuận lợi về tài chính. Chúng ta bỏ tiền, 
công sức, thời gian, tâm quyết không phải vì danh, vì lợi mà 
vì cộng đồng xã hội. Trên tinh thần dấn thân phụng sự, chúng 
ta sẽ thành công ở vai trò và trọng trách được giao.

2. Lo ăn thích hợp thời khắc

Lời dạy này thích ứng với bối cảnh văn hóa và lối sống 
của người Ấn Độ cổ xưa. Hai nghìn sáu trăm năm trôi qua, 
bối cảnh này đến nay vẫn giữ nguyên. Người lao động thường 
ở tại nhà của chủ. Một khu nhà riêng được xây dựng phục vụ 
cho công nhân để họ khỏi vất vả mất thời gian đi từ địa điểm 
nhà mình đến nơi làm việc và ngược lại sau mỗi giờ tan sở. 
Đặc biệt, những hợp tác lao động liên tỉnh hoặc liên bang, 
thậm chí liên quốc gia; người lao động càng không thể sáng 
đi chiều về, thời gian mỗi lượt đi về khoảng bốn năm tiếng 
đồng hồ. Do đó tạo công ăn chỗ ở cho công nhân là cách thức 
tạo ra hiệu quả lao động tốt nhất. Một mặt dựa trên nền tảng 
của sự tiết kiệm thời gian, mặt khác hỗ trợ người đó khỏi phải 
bận tâm gì ngoài công việc chính mà mình được giao phó. Vì 
vậy, chủ lao động cần phải lo nơi ăn, chốn ở thích hợp. 
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Khẩu phần ăn cũng phải đủ dưỡng chất. Đừng bóc lột sức 
lao động công nhân bằng cách cho ăn quá sơ sài, thiếu chất. 
Sau một thời gian công nhân ngã bệnh thì làm sao họ đủ sức 
khỏe và tâm huyết phục vụ chúng ta.

Cân đo tính đếm là bản chất của mọi loại đầu tư. Tuy 
nhiên, nếu chỉ đơn thuần là con số và sự tính toán, chúng 
ta không thể có được những người trung thành hoặc người 
hy sinh sống chết vì lý tưởng sự nghiệp của nơi mà họ làm 
việc. Theo đức Phật, người chủ lao động ngoài khả năng và 
trọng trách được giao, còn phải quan tâm đến cái ăn, cái mặc, 
và sinh hoạt của những người hợp tác hoặc làm việc dưới 
trướng mình.

Mối quan tâm sâu sát này khiến tình thân giữa chủ lao 
động và người hợp tác lao động không có khoảng cách và 
luôn xem nhau như bà con ruột thịt. Đừng sợ rằng mình ứng 
xử quá bình dân hoặc thân thiện với người lao động thì sẽ 
bị họ xem thường. Nếu chúng ta có tư cách, nhân phẩm, có 
lòng vị tha, vô ngã, sự quan tâm, trí tuệ, từ bi, sống một cách 
chân thành thì uy tín và sự đắc nhân tâm ngày càng được 
tăng trưởng.

Là cha mẹ, ta thường quan tâm đến cái ăn, cái mặc và 
sinh hoạt của con em. Khi là những đối tác làm việc của nhau 
chúng ta cũng phải quan tâm như thế. Sai bảo người lao động 
làm ngày đêm; mỗi khi làm thêm giờ thì không được hưởng 
lương phụ trợ. Còn bị bệnh hay xin nghỉ việc thì chúng ta lại 
cắt giảm lương. Với cách ứng xử tính toán như thế, người lao 
động không thể phụng sự bằng trọn trái tim được.

Ta phải làm sao để người hợp tác lao động thấy công việc 
được giao như là công việc của họ; xí nghiệp này, công ty 
này, tổ chức này là của chính họ để họ thể hiện trách nhiệm 
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chứ không mang tư tưởng ăn nhờ ở đậu; giao việc thì làm, 
không giao việc thì không phát tâm.

3. Khen thưởng hợp với công lao 

Lời dạy này của đức Phật đến nay đã được phần lớn các 
tổ chức áp dụng, nhất là ở những quốc gia tiến bộ.

Lương căn bản mỗi tháng phải có, hợp với năng lực và 
trình độ, sự đầu tư vai trò, vị trí mà người đó đóng góp. 
Ngoài ra, tùy theo thành quả lao động, những thành tựu trong 
doanh thu mà mỗi người với công ít hoặc nhiều, chúng ta cần 
chia tưởng thưởng cho hai tình huống: lễ lớn của quốc gia và 
cuối năm. Thỉnh thoảng, nếu cần thiết là vào ngày sinh nhật 
của công nhân mình.

Hãng thuốc lá hình lá mít là hãng thuốc lá thành phố Hồ 
Chí Minh cách chùa Giác Ngộ chưa đầy 500 mét. Từ giai 
đoạn năm 80 cho đến năm 1991, Tổng Giám đốc hãng là đệ 
tử chùa Giác Ngộ. Hòa thượng trụ trì khích lệ ông cứ đến 
ngày sinh nhật của mỗi công nhân thì hãy tặng họ một phần 
thưởng và cho họ nghỉ một ngày lao động. Họ chỉ đến công 
ty để hưởng quyền lợi, một bài hát vui nhộn, một bó hoa, một 
phần quà, một bao thư, rồi được xướng danh tánh và được 
chúc mừng.

Kể từ khi áp dụng chính sách quan tâm đến công nhân 
bằng cách tặng thưởng thì đội ngũ công nhân làm việc sống 
chết hơn, có trách nhiệm hơn; không ăn chặn, gian lận giờ 
giấc nữa. Ngược lại, họ còn làm quá chỉ tiêu đặt ra. Nhờ đó 
mà mỗi năm doanh thu của hãng thuốc lá vượt trội gấp hai 
ba lần.

Ở đây, tôi không có dụng ý khích lệ hình thức đầu tư, sản 
xuất, kinh doanh thuốc lá, một trong những độc tố gây hại 
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sức khỏe, mà chỉ muốn nói đến mối quan tâm mà người lãnh 
đạo áp dụng từ tinh thần Phật dạy đã mang lại thành tựu và 
sự lớn mạnh của công ty.

Các nước phương Tây theo hệ thống tư bản có nhiều công 
nhân tạo ra những hợp đồng béo bở với khoản doanh thu lớn, 
thỉnh thoảng được thưởng hàng chục triệu đô la. Tình huống 
như thế, ta khó có thể tìm được ở nước thế giới thứ ba như 
Việt Nam.

Đức Phật nói, phải khen thưởng thích hợp với công lao. 
Khen bằng danh dự, thưởng phải bằng vật chất cụ thể. Tặng 
bằng khen giống như ta tặng thức ăn tinh thần, nhưng nếu chỉ 
chừng đó thì chưa đủ. Phải có phần thưởng bằng lương, bằng 
vật chất hoặc cho nghỉ để đi du lịch... Công lao họ đóng góp 
thế nào thì phải đầu tư phần khen thưởng tương thích. 

Do đó, việc chọn lựa người được khen thưởng cuối năm 
cần hết sức công tâm. Tránh tình trạng ai quen mình thì được 
khen, ai tán dương mình thì được thưởng. Còn người góp ý 
ngược quan điểm, chính sách của mình, dù có tốt đi nữa cũng 
không quan tâm. Phải có tinh thần dân chủ cao. Đó là mô 
hình phù hợp với thế giới tự do và phát triển.

4. Lo thuốc khi đau bệnh

Đây là yếu tố tâm lý và tình thân thương sâu sắc của đức 
Phật, khuyến khích chủ lao động quan tâm đến công nhân.

Chủ lao động vốn nhiều tiền, nên bị bệnh thường đến các 
bệnh viện nổi tiếng, bác sĩ giỏi, uống thuốc quý để điều trị 
vượt qua; thậm chí có thể nghỉ hàng tháng ở nhà. Trong khi 
các công nhân chắt chiu tiền lương, nặng gánh gia đình, nhất 
là những người có cha mẹ già ở tỉnh xa. Phần lớn công nhân 
Việt Nam gần như sống dưới mức tiêu chuẩn. Mỗi tháng lĩnh 
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lương không đủ chi tiêu cho bản thân, lấy đâu dư thừa mà lo 
cho người nhà. Đó là cộng nghiệp của những nước nghèo.

Ở phương Tây, lương trung bình của công nhân vào 
khoảng 1.500 euro, ở Mỹ khoảng 1.500 đô la. Sau khi đóng 
tiền bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm chống cháy, bảo hiểm chống 
trộm, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhà bao gồm trả tiền 
nhà hàng tháng, trung bình hai ba mươi năm sau, một công 
nhân bình thường đã trở thành chủ một căn nhà hợp pháp, 
trị giá 200 ngàn đô. Như vậy với đồng lương, người ta đủ 
lo cho mình các tiện nghi vật chất: xe hơi, nhà lầu và những 
tiện ích khác.

Còn công nhân ở Việt Nam và nhiều nước nghèo thuộc 
thế giới thứ ba, lương trung bình mỗi tháng hai ba triệu đồng 
đối với thành thị; một triệu đồng đối với vùng quê; nếu có 
nhu cầu mua nhà tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, 
Sài Gòn thì có lẽ phải mất nhiều kiếp đầu thai lên xuống. Đó 
là điều hết sức vô lý.

Thấy rõ khó khăn đó để chủ lao động phải quan tâm hơn 
khi công nhân của mình đau ốm. Luật khắp thế giới cũng như 
Việt Nam buộc phải ký hợp đồng lao động. Trong hợp đồng 
lao động phải đề cập đến hợp đồng sức khỏe và bảo hiểm 
nghề nghiệp. Doanh nghiệp Nhà Nước gần như tài trợ hoàn 
toàn về vấn đề này. Còn những doanh nghiệp tư nhân phần 
lớn cũng bảo trợ tối thiểu một phần ba; rồi yêu cầu người 
lao động chia cắt phần tiền lương của mình cho dịch vụ bảo 
hiểm đó. Sau này khi về hưu hay bệnh tật thì tiền đóng bảo 
hiểm trong những năm tháng làm việc mới giúp họ vượt qua 
khó khăn.

Một ngày nằm viện ở phương Tây khoảng 1.000 đô la, 
những chứng bệnh nặng có thể lên đến 5.000 – 7.000 đô. Mổ 
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ruột thừa tốn 20.000 đô, tiền lương thông thường không thể 
trả nổi. Cho nên xã hội phương Tây sống với mô hình an sinh 
xã hội và bảo hiểm. Các dịch vụ bảo hiểm sẽ lo hết những 
khoản này. Rất nhiều người đóng bảo hiểm ba bốn chục năm, 
thậm chí cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa sử dụng 
dịch vụ đó bởi vì không bị bệnh. Nhưng cũng đừng tiếc nuối. 
Hãy nghĩ rằng, làm như thế là ta đang làm công tác từ thiện 
cho các chính sách an sinh xã hội ở khắp nơi trên quốc gia.

Cho nên, ở nước nghèo, ta cần quan tâm đến công nhân, 
phải hỗ trợ tiền điều trị bệnh. Tùy theo từng tình huống cụ 
thể mà giúp họ đủ sức khỏe, đủ tinh thần gắn bó với công 
việc được giao.

5. Cho phép nghỉ ngơi thích hợp

Thời đức Phật trong bối cảnh văn hóa Ấn Độ xưa, mỗi 
công nhân trung bình làm bảy ngày một tuần, hiếm khi có 
thời gian nghỉ. Đức Phật khích lệ cho công nhân nghỉ ngơi 
thích hợp tùy theo bối cảnh văn hóa từng quốc gia, từng luật 
lệ. Việt Nam nhiều năm trước, mỗi công nhân phải làm việc 
sáu ngày một tuần. Hiện nay, chúng ta đã theo mô hình của 
phương Tây chỉ làm năm ngày một tuần. Và những ngày nghỉ 
lễ trong năm, dù không làm việc nhưng công nhân vẫn được 
hưởng lương. Phương Tây còn cho công nhân nghỉ phép hơn 
hai mươi ngày ngoài ngày lễ. Nếu ai không nghỉ thì có thể 
giữ những ngày này cho năm sau. Việt Nam chúng ta chưa 
có chính sách đó.

Tại sao như thế? Nhằm giúp công nhân tránh áp lực, 
không bị quá tải để họ có điều kiện thư giãn, dành thời gian 
xây dựng mái ấm gia đình, mâm cơm gia đình, sinh hoạt gia 
đình. Khi hạnh phúc gia đình được đảm bảo, trở lại với công 
ty hoặc tổ chức, họ mới đầu tư hết mình. Còn công việc gia 
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đình, hạnh phúc gia đình đang bị thách đố thì họ không thể 
nào đầu tư trọn vẹn được. Chăm sóc cho công nhân đồng 
nghĩa chúng ta đang đảm bảo sự thành công và lớn mạnh về 
kinh tế của tổ chức.

Thấy rõ mối tương quan duyên khởi này theo tinh thần 
Phật dạy để chúng ta không bóc lột sức lao động mà tạo cơ 
hội cho người tham gia lao động trong suốt tám giờ hành 
chính, năm ngày hành chính hằng tuần, họ đầu tư trọn vẹn 
công sức và trí óc.

Cần nghỉ ngơi thích hợp thì phải cho nghỉ ngơi. Khi bị 
bệnh, chúng ta cho nghỉ; khi gia đình có những việc bận 
chính đáng, khẩn thiết, chúng ta cũng hoan hỷ cho họ nghỉ, 
rồi sau đó họ có thể tìm thời gian khác làm việc bù đắp lại. 
Ở Việt Nam, mô hình này chưa rõ ràng. Nhưng ở phương 
Tây thì họ cho phép chọn lựa giờ làm việc. Những công ty, 
xí nghiệp lớn làm việc suốt 24/24, ai vào công sở lúc bốn giờ 
sáng thì đúng tám tiếng sau có thể ra về; không nhất thiết 
phải bắt đầu lúc bảy giờ sáng và kết thúc lúc năm giờ chiều. 
Chủ lao động dành trọn vẹn quyền quyết định thời gian làm 
việc cho công nhân để người công nhân đó tùy thuận mà sắp 
xếp công việc gia đình với công việc công ty.

Mô hình này tuy phức tạp nhưng rất hiện đại, nâng hiệu 
quả công việc cao hơn. Miễn thời gian họ có mặt trong công 
ty không gian lận giờ mà làm trọn vẹn. Hầu hết các công ty 
đều trang bị máy quay phim. Tổ trưởng ngồi quan sát thao 
tác, trách nhiệm, thái độ làm việc của công nhân; không ai có 
thể giấu giếm ai được. Và việc quay lưu giữ băng ghi hình là 
công khai, minh bạch chứ không lén lút, để công nhân thấy 
rõ rằng mỗi động tịnh ăn nói, đi đứng, làm việc của mình đều 
được quản lý, từ đó họ có ý thức không ăn gian giờ, không 
làm sai, không mang việc nhà vào công ty,... Đó là mô hình 
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lao động rất tiến bộ mà từ xa xưa đức Phật đã đề cao và 
khuyến khích chúng ta.

II. NĂM BỔN PHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Siêng năng, dậy sớm làm việc

Dù có hai tình huống, sống tại khu dành riêng cho công 
nhân thuộc khu vực làm việc; và sống ở nhà riêng cách xa 
nơi làm việc, thì đức Phật vẫn khuyên chúng ta hãy thức 
sớm. Cộng trừ nhân chia phương tiện giao thông, trở ngại 
giao thông để có mặt ở công ty, xí nghiệp đúng giờ. Nếu con 
đường quá nhiều ách tắc, quá nhiều phương tiện giao thông 
thì ta nên đi sớm hơn giờ ấn định, vì đi đúng giờ đôi lúc ta 
bị trễ.

Một công ty nọ luôn có tình trạng công nhân đến trễ. 
Giám đốc bèn ra quy định, ai trễ quá ba lần sẽ bị giảm lương, 
còn ai có mặt trước giờ làm việc sẽ được thưởng phần quà 
xứng đáng. Hôm nọ, giám đốc đến công ty sớm để kiểm tra 
tình hình thực hiện như thế nào thì thấy một công nhân trẻ có 
mặt trước giờ lao động ba mươi phút. Giám đốc liền đem sự 
kiện đó ra tán dương trước tất cả công nhân còn lại. Sau đó 
ông hỏi người công nhân trẻ:

- “Lý do tại sao cháu lại có mặt tại công ty sớm như vậy?”

- “Thưa sếp! Ngày hôm qua cháu đã ngủ lại công ty”. 
Anh công nhân trả lời.

Ý anh muốn nói vì thiếu cẩn trọng về đong đo cân đếm 
giờ giấc nên anh bị trễ thường xuyên. Biện pháp khắc phục 
tốt nhất trong tình huống này là ngủ lại công ty.

Câu chuyện vui cho thấy lý do biện hộ bao giờ cũng có. 
Những biện hộ dường như rất thích đáng: vợ ốm không ai 
đưa đến bệnh viện, cha đau, con cái cần phải đưa đi học, tối 
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qua ngủ trễ,... Hàng tá, hàng trăm lý do chính đáng cho việc 
muộn giờ của mình. Theo đức Phật, nếu chúng ta có tinh thần 
trách nhiệm cao thì tự động ta thức dậy sớm, sắp xếp việc cá 
nhân, việc gia đình để không làm phương hại đến quyền lợi 
tập thể ở công ty, nơi chúng ta làm việc dù là cơ quan nhà 
nước hay cơ quan dân sự. 

Người đi thi cũng nên tập thói quen dậy sớm, có mặt ở 
trường thi trước giờ thi tối thiểu ba mươi phút. Ta dạo quanh 
địa điểm thi để cảm thấy nơi đây gần gũi và quen thuộc với 
mình; tránh tình trạng lạ chỗ, dẫn đến cảm xúc sợ hãi, lo 
lắng, bị ức chế và khiến chúng ta không nhớ kiến thức giải 
quyết bài thi. Đến phi trường, ga xe lửa, bến xe buýt hay bất 
cứ cuộc hẹn nào với đối tác, việc ta có mặt trước thời gian 
sẽ làm uy tín của mình gia tăng, còn trễ muộn thường khiến 
người khác phiền lòng.

Chẳng hạn ngày hôm nay dự kiến ba giờ diễn ra buổi 
pháp thoại. Phật tử đến mà chưa thấy giảng sư sẽ buồn phiền, 
vài người bỏ về. Mặc dù, sự chậm trễ rất chính đáng, do giờ 
thuyết giảng ở chùa trước chậm hơn ấn định, rồi bị trục trặc 
trên đường đi nên việc trễ muộn có khả năng xảy ra. Nhưng 
người phải chờ đợi vẫn cảm thấy không vui. Hiểu được tinh 
thần đó để ta cố gắng khắc phục sao cho thời gian đảm bảo 
và qua đó ta thể hiện trọng trách được giao phó.

Người lao động thức dậy sau chủ thì còn gì thiếu trách 
nhiệm cho bằng. Công nghệ hiện nay cho chúng ta đồng hồ 
báo thức, điện thoại di động chức năng báo thức và nhiều 
phương tiện báo thức khác. Ai không có những phương tiện 
này thì có thể áp dụng phương pháp tâm lý tự kỷ ám thị. Tức 
là trước khi đi ngủ, ta nhẩm câu “4h sáng thức dậy”, nhẩm 
đến lúc giấc ngủ diễn ra. Câu nhẩm này sẽ trở thành lệnh điều 
khiển tự động nạp vào ký ức chúng ta và đúng 4h sáng theo 
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đồng hồ gia đình, tự động ta gặp một giấc mơ mẹ mình gọi 
dậy, hay các Phật tử, các chú tiểu trong chùa gọi dậy. Đó là 
những vị hộ Pháp nhắc nhở chúng ta. Chỉ cần chúng ta nêu 
quyết tâm thì sẽ sắp xếp được thời gian biểu cho mình.

2. Chu đáo việc được giao

Không chỉ tròn bổn phận mà phải chu đáo trong ngoài, 
trước sau. Việc được giao đòi hỏi tính trình tự, thứ lớp theo 
một mắt xích dây chuyền chứ không phải thích gì làm nấy. 
Cũng như trong nấu nướng, gia vị nào trước, gia vị nào sau; 
nêm bao lâu; lửa nóng hay vừa, mỗi cách tạo ra hương vị 
khác nhau. Nếu cứ trộn lẫn bừa bãi thì không ăn được, có ăn 
cũng không bổ được. Trong công việc cũng vậy, đòi hỏi tính 
phức tạp, do đó ta phải hiểu rõ tiến độ, trình tự để làm đúng.

Đối với nghi thức tụng kinh, đầu tiên là nguyện hương, 
sau đó lạy Tam bảo, kế đến tán hương, khai kinh kệ, chánh 
kinh, Bát Nhã Tâm kinh, bài Sám nguyện, niệm Phật, hồi 
hướng, cuối cùng là quy y Tam bảo. Việc gì cũng có quy 
trình của nó.

Người công nhân biết tôn trọng chính mình, tôn trọng 
trách nhiệm được giao thì phải làm đúng quy trình.

Ngày tháng tài chính ở mỗi nước là khác nhau, có nơi 
yêu cầu ngày 26 phải hoàn tất báo cáo thuế, có nơi đầu tháng 
mới diễn ra, rồi kế toán, thủ quỹ, công nợ,... Người có trách 
nhiệm phải làm sao hoàn tất ít nhất trước một ngày quy định. 
Tính chu đáo sẽ làm tăng uy tín của chính mình. Trễ nải một 
lần, chúng ta có đà thói quen trễ lần thứ hai. Cho nên phải tập 
tính nghiêm túc, khép mình vào kỷ luật, vào quỹ đạo của bài 
bản thứ lớp. Những nước phương Tây rất cần đến tác phong 
chuẩn mực đó. Còn lè phè, ba phải, rồi viện cớ, đổ lỗi không 
phải là giải pháp cho tình trạng trễ nải công việc được giao.



  QUAN HỆ GIỮA CHỦ VÀ THỢ • 123

Chu đáo bao gồm tính hiệu quả đầu tư vào công tác. Thí 
dụ người làm công tác tiếp thị với doanh số hàng tháng phải 
đạt là một tỷ; người chu đáo thì ngoài một tỷ, họ còn mời 
mọc khách hàng ký hợp đồng từ một tỷ rưỡi trở lên. Như vậy, 
phần thành tựu đó cho chủ lao động thấy rõ mình là người rất 
chu đáo, giao việc gì thì có trách nhiệm phải hoàn tất.

Trong gia đình cũng vậy, việc cha mẹ hay anh chị giao, 
chúng ta phải thực hiện trọn vẹn. Nếu năm giờ chiều là thời 
khắc mâm cơm gia đình thì năm giờ kém mười mọi thứ phải 
hoàn tất. Tập thói quen nề nếp, trước sau gì chúng ta cũng 
thành tựu tốt nhiều đầu tư.

3. Chân thật, không hề trộm cắp

Là một đối tác, một người dưới trướng mà thiếu tâm chân 
thật thì sớm muộn cũng bị loại trừ ra khỏi tổ chức. Người 
thiếu liêm khiết luôn tạo ra mối lo toan, sợ hãi, nghi kị giữa 
các thành viên với nhau. Cho nên phải sống có nhân cách, 
có chuẩn mực để không ai phải quan ngại về mình. Mỗi khi 
được làm việc với mình, họ hoan hỉ, tự tin không lo gì cả.

Dân gian Việt Nam dạy rằng “Khi đi ngang qua ruộng 
dưa, đừng nên ngồi xuống sửa giày”, dù lúc đó giày tuột ra 
khỏi chân hoặc mắt cá, ngón chân bị ngứa cần gãi, ta cũng 
không nên dừng lại ở ruộng dưa. Vì dưa là loại dây leo mọc 
nằm trên mặt đất, động tác ngồi xuống sửa giày của chúng ta 
nhìn từ xa có thể khiến người khác nghi ngờ mình đang ăn 
cắp dưa. Mặc dù tình ngay, nhưng lý có thể tạo ra sự hiểu nhầm, 
sự nghi kỵ, và đừng vì thế mà chúng ta bất chấp. Phải biết cẩn 
trọng để không tạo điều kiện cho người khác hoài nghi hay tạo 
ra tính hàm oan từ sự chân thật về nhân cách của mình.

Minh bạch là yêu cầu không thể thiếu trong công tác được 
giao. Dù làm gì cũng cần ghi sổ sách, ký tên, đóng dấu, kiểm 
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tra chéo, công khai cho mọi người biết đến. Sau này, nếu có 
bị đốt hết sổ sách phi tang đi nữa thì việc minh bạch đó cũng 
giúp ta không rơi vào nỗi hàm oan. Trong sáng đâu có gì phải 
sợ. Trong sáng là làm sao cho mọi người thấy rõ ràng mọi 
công việc mình làm. Càng thấy rõ chừng nào, người ta càng 
bội phục chừng ấy.

Người lao động luôn muốn biến cái công thành cái riêng, 
đụng đâu tay nhám đó hoặc giống như cái muỗng thấm nước 
mắm thì không ai dám tin tưởng giao bất cứ trọng trách gì, 
vai trò nào. Phải trong sáng về tiền bạc, của công, của riêng 
để uy tín chúng ta ngày càng lớn.

Hiện nay, chính phủ các quốc gia tiên tiến yêu cầu tất cả 
lãnh đạo, đại biểu quốc hội, bộ trưởng, nhân viên chính phủ 
phải công khai minh bạch tài chính của mình; bao gồm việc 
kê khai tài sản, bất động sản, sổ ngân hàng mà mình đang sở 
hữu. Trước khi bổ nhiệm một vai trò nào đó thì những người 
được chính phủ bổ nhiệm phải thông qua việc kiểm soát và 
thẩm định vừa nêu để tránh tình trạng đề bạt một kẻ trốn 
thuế, tham nhũng, rửa tiền hoặc sở hữu những khoản chi tiêu 
thiếu minh bạch.

Ở nước ngoài đã xảy ra rất nhiều vụ mất chức khi liên 
hệ đến hành động ăn cắp của công. Chẳng hạn cách đây vài 
năm, vị thủ tướng ở một nước châu Âu chưa đầy ba mươi sáu 
tuổi, tài cán đặc biệt hơn bất kỳ lãnh tụ của một đảng phái 
nào, nhưng chỉ vì trong thời gian còn là công nhân, ông đã 
gian lận đóng thuế. Sau đó bị phanh phui, ông phải từ chức 
ở vai trò thủ tướng.

Chân thật là tự tôn trọng chính mình. Càng đề cao nhân 
cách mình đồng nghĩa chúng ta đang giữ đúng lời Phật dạy 
trong điều đạo đức thứ hai: “Những gì không cho, không 
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được lấy”. Cần gì thì xin công khai; nếu được đồng ý, ta tiếp 
nhận, còn không thì ta tôn trọng. Của rơi nhặt ngoài đường 
phải báo về cơ quan phụ trách để thông cáo trên báo chí tìm 
người tiếp nhận. Không có người tiếp nhận thì tài sản đó 
được xung vào công quỹ cho các công tác từ thiện xã hội. 
Sử dụng của rơi một cách phi pháp, phớt lờ quan tâm đến 
trạng thái đau khổ của người mất của thì chúng ta sẽ bị tổn 
phước. Người chân thật dù đi đến đâu cũng được mọi người 
tôn trọng, dù sống chung với ai cũng không bị dè chừng, 
cảnh giác.

Ấn Độ nổi tiếng là một nước nghèo và phân chia giai cấp. 
Nhưng nạn trộm cắp của họ rất hiếm, móc túi lại càng ít hơn. 
Xe cộ để lỡ ngoài đường phố hay chỗ gửi xe, dù không khóa 
xe, vài ngày sau chúng ta có tìm đến vẫn thấy còn nguyên. 
Lào cũng là một nước lý tưởng về phương diện này nhờ 
ảnh hưởng tinh thần đạo Phật. Nạn trộm cắp ở Lào hầu như 
không nhiều, nếu có cũng không đáng kể.

Nếu mỗi thành viên trong các cơ quan và dân sự biết tôn 
trọng của công, chế ngự lòng tham thì nơi làm việc đó trở 
thành một thiên đường tại thế.

Ở Việt Nam, tệ nạn ăn cắp xe, ăn cắp bóng đèn xe, cốp 
xe… thường xuyên xảy ra. Bất cứ cái gì cũng có thể ăn cắp 
được. Rất nhiều chợ trời, chợ đêm bán vật ăn cắp này, trong 
khi thế giới phương Tây không hề có. Ở phương Tây, nếu ăn 
cắp cũng không bán đi đâu được, có bán người ta cũng không 
mua. Công dân phương Tây biết ý thức từ nhỏ, họ được giáo 
dục không mua đồ trộm cắp dù giá trị của vật đó cao nhưng 
giá bán lại rẻ mạt. Người ta tôn trọng nhân cách chính mình 
nên không bao giờ hợp tác với các loại hình tội phạm.

Công nhân hợp tác lao động nhận thấy tinh thần này thì 
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mới có thể gắn bó ở một nơi lâu dài. Từ đó, ta có thâm niên 
trong công tác, được thăng cấp lương theo thâm niên, thậm chí 
được chuyển công tác, và được nâng lên vị trí quan trọng hơn.

4. Làm việc theo trình tự, phương pháp

Để một đầu tư đạt kết quả như ý thì ngoài sự siêng năng 
và trách nhiệm cần phải có phương pháp luận đóng vai trò 
quyết định sự thành công. Phương pháp luận không chỉ giá 
trị đối với nghiên cứu khoa học, nghiên cứu học thuật mà còn 
giá trị trong bất kỳ lĩnh vực nào ngay cả việc tu hành.

Thử nhớ lại khi còn tu sáu khổ hạnh, đức Phật đã thực 
tập những phương pháp khổ hạnh mà chưa nhà khổ hạnh nào 
thuộc Sa môn, Bà la môn từng làm được: đứng một chân, 
nằm trên chông gai, để bụng đói hàng tháng, mỗi ngày chỉ 
nuốt vài hạt mè. Ngài rơi vào tình trạng da bọc xương, chịu 
đựng thời tiết, khí hậu khắc nghiệt nóng và lạnh tại miền Bắc 
Ấn Độ giống như tại tỉnh Quảng Trị này. Ngài không một lời 
than phiền, không một nỗi sợ hãi, không một tiếng kêu ca; 
cũng không bỏ cuộc, chán nản, hay thất vọng.

Sau đó, đức Phật nhận thấy những phương pháp này vô 
hiệu và Ngài từ bỏ nó. Ngài khích lệ năm anh em đồng tu từ 
bỏ nhưng họ không nghe theo. Đức Phật rời khổ hạnh lâm 
trở về đạo tràng cách đó khoảng tám cây số đường chim bay, 
hai mươi lăm cây số đường bộ để tìm một không gian trung 
đạo về khí hậu, thích hợp cho việc tu hành. Từ đó, đức Phật 
đã chứng tam minh bốn trí. Ngài trở thành bậc giác ngộ đầu 
tiên của nhân loại.

Đức Phật tu theo thứ tự tâm linh “giới, định, tuệ”. Giới là 
nhân cách và đạo đức. Thiền định là làm chủ các giác quan, 
cảm xúc, thái độ, hành vi, lối sống, chuyển hoá toàn bộ tham 
sân si và phiền não nghiệp chướng. Trí tuệ là kết quả tất yếu 
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khi hành giả đạt trọn vẹn đời sống đạo đức và thiền định. 
Thiền định không nhất thiết phải ngồi thiền. Niệm Phật, kinh 
hành, bái sám, làm chủ tâm thức và nhiều phương pháp tu 
trong đạo Phật đều có thể giúp hành giả đạt được sự chuyển 
hóa tâm, chuyển hoá nghiệp chướng, và làm mới cuộc đời.

Tùy theo pháp môn mà ta chọn lựa cách thức thực tập 
khác nhau, miễn kết quả đạt được là an vui, hạnh phúc, thoát 
khỏi mọi nỗi khổ niềm đau trên thân cũng như trên tâm.

Tâm linh còn có phương pháp luận như thế thì các lĩnh 
vực ngành nghề khác cũng phải có bài bản của nó. Mới vào 
chùa mà đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đại Bát Niết Bàn, 
Đại Bảo Tích, Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Địa Tạng thì sẽ giống 
người ngây, người điếc, người mù không biết gì cả, vì những 
kinh này dành cho hàng Bồ tát hay đức Phật. Ngày nay, các 
chùa đại học Phật giáo nổi tiếng tại Nhật Bản, Hoa Kỳ đưa 
những bản kinh đại thừa vừa nêu vào giảng dạy trong chương 
trình thạc sĩ năm thứ hai. Một số nơi đưa vào chương trình 
tiến sĩ năm thứ nhất. Cấp cử nhân còn chưa học đến bởi vì nó 
đòi hỏi trình độ kiến thức về nhân bản học của Phật giáo tức 
là nhân thừa. Kiến thức Phật pháp nhân thừa mà không biết, 
thanh văn thừa không rành, lại cứ đi thẳng vào Bồ tát thừa 
cũng giống như cất nhà nhiều lầu mà không có móng, nó sẽ 
sụp đổ ngay.

Dân gian thường nói “Không thầy đố mày làm nên”. Thầy 
ở đây tượng trưng cho việc truyền trao kiến thức, phương 
pháp luận, tính trình tự, trước sau; đầu tư cái gì, như thế nào, 
ra làm sao. Nếu chúng ta đi đúng bài bản thì dù là người kém 
thông minh, chậm chạp đi nữa vẫn có thể thành công. Nơi 
đâu cũng có kịch bản cho công việc làm. Trong công nghệ 
thông tin, khoa học, xã hội học, giáo dục, dân sự đều có kịch 
bản chuẩn và kịch bản đó được nhân rộng trên toàn cầu. Dù 
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người tiếp nhận nó chậm lụt đi nữa, nhưng với kịch bản tốt 
họ vẫn làm hay.

Đang khi trong Phật giáo, kịch bản tâm linh được đức 
Phật công bố quá tuyệt diệu, ấy thế mà sự ứng dụng kịch bản 
ở địa phương quá kém. Cho nên Phật giáo phát triển không 
đồng đều. Hiếm có những nơi bài bản, chuẩn mực như Tổ 
đình Sắc Tứ Tịnh Quang này, không chỉ riêng phạm vi tỉnh 
Quảng Trị mà cả miền Trung và cả nước Việt Nam. Còn rất 
nhiều nơi bất cập kịch bản về Phật sự, tu học, về sự hướng 
dẫn Phật tử, về các công tác dấn thân xã hội và việc nhập 
thế trong cuộc đời. Đó là chướng ngại của đạo Phật. Ta chưa 
có kịch bản quốc tế, chưa có kịch bản quốc gia hay tối thiểu 
kịch bản mang cấp tỉnh thành.

Thực hiện kịch bản giúp chúng ta rút ngắn thời gian đầu 
tư, không phải mày mò từ ban đầu. Ta thừa kế chất xám và 
thành quả từ người đi trước, trên cơ sở đó phát huy thêm 
những cái hay hơn. Nhờ đó, thành quả được cải tiến. Trước 
đây, ông cha ta phải mất cả ngàn năm mới tìm kiếm ra kiến 
thức về khoa học. Bây giờ ta chỉ mất năm phút trong học 
đường với kinh nghiệm của thầy cô giáo nổi tiếng, ta đã có 
thể nắm bắt được vấn đề. Đó là phước báu cộng nghiệp của 
thời hiện đại, nhờ vào công nghệ truyền thông, vi tính mở 
ra cánh cửa tri thức cực kỳ to lớn mà nhiều thế kỷ trước dù 
muốn cũng không được. Thế giới hiện nay như trong tầm tay, 
ta ở nửa vòng trái đất bên này chỉ trong tíc tắc sự kiện diễn 
ra, ta biết thông tin ở nửa vòng trái đất bên kia.

Ta học hỏi kinh nghiệm các công trình, khám phá, phát 
kiến, phát minh, những đóng góp được công bố hàng ngày, 
hàng giờ, hàng phút. Nhờ vào internet, ta tiếp cận kho tàng tri 
thức mới, nếu sử dụng đúng cách. Cho nên phải làm việc có 
phương pháp và phải đưa mình vào quy củ để loại bỏ cá tính 
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của mình. Bản tính chỉ thích làm những điều mình muốn mà 
không theo trình tự sẽ dẫn đến hiệu quả công việc không cao.

5. Bảo vệ danh giá cho chủ

Quyền lợi của chủ, quyền lợi của tổ chức, công ty, tập 
thể phải được đưa lên hàng đầu. Tôn trọng quyền lợi, danh 
dự của tổ chức bao gồm tôn trọng chính mình vì mình là 
thành viên. Không có tổ chức thì các thành viên trực thuộc 
sẽ không có mặt. Tính tương tác hai chiều này làm cho chúng 
ta ứng xử tôn trọng mình nhiều hơn.

Một nhà tư tưởng phương Tây đã đề nghị “Thay vì đòi 
hỏi đất nước có đóng góp gì cho mình, hãy tự hỏi mình đã 
làm gì cho đất nước”. Chúng ta nên áp dụng lời đề nghị này 
trong phạm vi nhỏ hơn, đó là một tổ chức, xã hội, đoàn thể, 
cơ quan, công ty. Thay vì chúng ta đòi hỏi quá nhiều quyền 
lợi dành cho mình, không được đáp ứng thì không hợp tác; 
ta hãy học phát tâm làm công quả cho tổ chức đó thì phước 
báu của ta lớn hơn. Về lâu, về dài ta sẽ được hạnh phúc, bình 
an hơn. 

Trong tình huống, mình làm nhiều nhưng bị kẻ khác cướp 
công cũng đừng vì thế mà buồn. Vì theo nhân quả, phước đó 
hoàn toàn không mất. Kẻ nào cướp công, kẻ đó có tội, phải 
đền trả trước pháp luật nếu bị phát hiện. Nếu pháp luật bỏ sót 
bởi hệ thống tham nhũng và thiếu minh bạch thì cán cân nhân 
quả trong đời sống cũng không bao giờ bao che tha thứ. Ta 
không nên tự ý thay chức năng của luật pháp mà hãy tự tin 
rằng mình đang phát tâm làm những việc khó làm. Dù chưa 
được tưởng thưởng bây giờ, nhưng phước báu đó vẫn nằm y 
nguyên trong tài khoản ngân hàng công đức của ta.

Phải hiểu nhân quả, chúng ta mới không hối hận khi bị 
cướp công. Nhiều người vì hối hận nên nghĩ rằng “giá như 
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lúc đó mình không làm việc này để xem nó có cướp công 
được không”. Kẻ nào xấu kẻ đó chịu nhân quả. Chúng ta làm 
tốt thì không cần phải hối hận, ngược lại còn hãnh diện, hạnh 
phúc với việc tốt mình đã dấn thân.

Trong bố thí, đức Phật dạy chúng ta phải giữ ba thái độ:

+ Hoan hỷ trước khi làm. Việc này dễ vì ta đang háo hức 
chờ đợi cơ hội được tu, được làm Phật sự, được đóng góp, 
giúp đỡ và quan tâm đến mọi người.

+ Hoan hỷ khi đang làm. Việc này cũng không khó. Mặc 
dù mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, không được người tiếp đón 
nồng hậu, ta vẫn khởi lên niềm hân hoan. Bởi vì, ta làm việc 
phước tưởng chừng cho người khác nhưng thật ra là đang bồi 
đắp nhân cách đạo đức toàn thiện ba la mật cho chính mình.

+ Hoan hỷ sau khi làm. Điều này khó nhất. Ta hoan hỷ 
nếu việc làm tốt của ta được người đánh giá đúng, được biết 
ơn, được ghi nhận. Nhưng khi xảy ra tình trạng không như ý 
thì sẽ chán nản, thất vọng rồi nuối tiếc. Mà nuối tiếc là kẻ thù 
đốt cháy phước báu ta đã gieo trồng.

Đức Phật dạy “Đừng bao giờ tiếc nuối việc thiện đã làm, 
dù người nhận không biết ơn, thậm chí còn báo oán, chúng 
ta cũng phải bất chấp”. Khắc phục những hậu quả, rút kinh 
nghiệm để không rơi vào hoàn cảnh tương tự trong tương lai. 
Phải tập thói quen xem thành công, doanh thu, danh dự, sự 
phát triển bền vững của tổ chức, của công ty, của đoàn thể mà 
mình tham gia như chính hạnh phúc của mình.

Trong chùa cũng thế, các tu sĩ từ nơi khác đến trọ học mà 
cứ giữ thói quen “ăn cây nào rào cây đó”, nghĩ rằng mình ăn 
nhờ ở đậu trong bốn năm Phật học thì không thể phát tâm 
làm nhiều việc lớn được. Tu mà thiếu phát tâm cũng giống 
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như đầu tư lỗ lã. Còn đóng góp cho ngôi chùa mình đang ở 
trọ thì người đó sẽ được trọng dụng, tán dương, có cơ hội tạo 
nhiều phước báu và các Phật sự. 

Tương tự trong gia đình, thành viên nào hay ghen tỵ với 
anh chị em trong việc hiếu kính với cha mẹ sẽ bị tổn phúc, bị 
mất cơ hội được làm phúc đối với hai đấng sinh thành. Vấn 
đề là ở thái độ và tầm nhìn. Thí dụ hằng ngày có ba anh chị 
em cùng làm công việc A. Một hôm nào đó, hai anh chị đi 
xa hoặc vì lý do giận tức mà bỏ, không chịu làm; người còn 
lại nếu khởi tâm niệm “hôm nay mình may mắn, được cơ hội 
làm việc phúc đức cho cha mẹ trọn vẹn, thay vì trước đây 
phải chia sẻ hai lần với anh chị”, thì lòng hoan hỷ này được 
xem là phước nhân gấp bội. Còn nghĩ rằng mình bị thiệt thòi 
phải gánh vác trách nhiệm mà lẽ ra anh chị cùng làm, thì 
phước báu chẳng đáng là bao, chưa kể thân tâm nặng trĩu, 
mệt mỏi và căng thẳng.

Cũng một công việc, chỉ cần chúng ta thay đổi thái độ để 
lạc quan, tích cực theo tinh thần Phật dạy thì phước ngày càng 
tăng trưởng; phước tạo phước, công đức phát sinh công đức. 
Cho nên phải xem việc được giao như là việc của mình. Tính 
trách nhiệm làm cho chúng ta đầu tư hết lòng. Lúc nào đó, 
khi không còn cơ hội do đổi công tác, thì bạn bè đồng nghiệp 
vẫn luyến tiếc, nhớ đến thành quả đóng góp của chúng ta. 

Tóm lại, thực hiện năm bổn phận của người lao động như 
vừa nêu thì chúng ta sẽ được chủ tín nhiệm, tin tưởng, giao 
phó trọng trách, nâng đỡ tùy theo khả năng và chuyên môn. 
Uy tín của mình từ đó ngày càng vững mạnh. Về phương 
diện nhân quả, phước báu của người ứng xử đúng đắn càng 
tăng trưởng theo việc làm. Cho nên “có phước, có đức, mặc 
sức mà ăn”, đừng lo sợ. Mọi nghi kỵ, cạnh tranh, lời ra tiếng 
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vào, thị phi, hơn thua, tranh chấp vốn là bản chất của cuộc 
đời; đừng nên sợ hãi. Ai làm việc thiện, bị người ta thị phi 
một chút đã muốn bỏ cuộc giữa chừng thì người đó sẽ không 
có cơ hội làm phước, không có bản lĩnh để sống, để thành 
công. Chúng ta phải quan niệm: trong một ngôi nhà, không 
phải chỗ nào cũng là phòng khách. Có nơi là sọt rác, có nơi là 
nhà vệ sinh, có nơi là giường ngủ, nhà bếp, có chỗ sạch, chỗ 
dơ. Con người cũng thế, người tánh thiện, tánh ác; người tích 
cực, tiêu cực; người lạc quan, yếm thế; người cạnh tranh, hợp 
tác. Tránh vỏ dưa mà không giải quyết hậu quả thì chúng ta 
sẽ tiếp tục gặp vỏ dừa. Còn với bản lĩnh trong thuận nghịch, 
chúng ta sẽ có cơ hội thành công và đóng góp nhiều hơn. Đó 
là tinh thần Phật dạy. 

***
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I. ĐẠO LÀM PHẬT TỬ TẠI GIA

Phần thứ sáu trong kinh Thiện Sanh thể hiện mối quan hệ 
giữa người tầm cầu con đường hạnh phúc với tư cách Phật 
tử tại gia và những đạo sư sau khi trải nghiệm đời sống tâm 
linh, chia sẻ con đường mà mình đạt được, nhằm giúp người 
tại gia sống an vui hạnh phúc. Phần lớn Phật tử Bắc tông ít 
biết đến kinh Thiện Sanh, mặc dù trong hệ thống văn học A 
Hàm, bài kinh này có chỗ đứng khá tốt trong tương quan gia 
đình và xã hội.

Mỗi vị thế của người tại gia hay xuất gia, đức Phật đều 
đưa ra quy chuẩn đạo đức mà cả hai bên cần thực tập và làm 
tròn trách nhiệm của mình. Khi thực hiện đồng nghĩa chúng 
ta đang góp phần đưa đạo Phật ngày càng phát triển. Khái 
niệm “Phật tử” trong ngữ cảnh của bài kinh này chỉ dùng 
cho những người chính thức nhận đức Phật, nhận giáo pháp 
của Ngài qua kinh điển và nhận các bậc xuất gia chân chính làm 
thầy; có sự thực tập hành trì; có năng lực chuyển hóa nỗi khổ 
niềm đau; có cơ hội cam kết phụng sự người thân và tha nhân.

Như vậy, Phật tử không phải đơn thuần chỉ là người đi 
chùa, lạy Phật, bái sám. 

Điểm chung của tín ngưỡng đạo Phật và tín ngưỡng tôn 
giáo khác đối với những người không phải là Phật tử thuần 
thành thì họ thường xem đức Phật như Thượng đế, thần linh. 
Họ đến chùa bái viếng chủ yếu cầu Phật gia hộ cho bản thân 
mua may bán đắt, được thành công; chứ hoàn toàn không 
thấu hiểu tinh hoa lời Phật dạy là gì. Do vậy, việc ứng dụng 
Phật pháp vào đời sống thực tế có rất nhiều hạn chế. Điều 
đó không trách Phật tử, vì Phật giáo chúng ta đã suy vong 
trong giai đoạn vừa nêu. Vấn đề còn lại là mỗi người phải 
tình nguyện trở thành một cánh tay nối dài của Phật pháp và 
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học hạnh “mồi đèn truyền chân lý”. Truyền chánh pháp trước 
tiên hãy truyền trong gia đình của mình, sau đó góp phần mở 
rộng, phổ biến trong đời sống cộng đồng và xã hội. Người 
làm được như thế mới gọi là Phật tử.

Lấy tiêu chí này làm thước đo, ai bất cập thì phải nỗ lực 
nâng chính mình cao hơn nữa; ai đã làm được thì hoan hỷ với 
thành tựu và nỗ lực tinh tấn nhiều hơn. Khái niệm “đạo sư” 
mà tôi sử dụng là chỉ cho đức Phật ở vào thời của Ngài, bậc 
thầy đầu tiên của con đường tâm linh giác ngộ, theo đúng 
nghĩa “thực tiễn và hành trì”. Về sau, khái niệm “đạo sư” 
chỉ cho tất cả các bậc xuất gia chân chính. Họ đã chứng 
đạo hoặc đang trên con đường hướng về đạo giải thoát, 
hoặc đang nỗ lực thực tập, miễn họ có năng lực hiểu thấu 
Phật pháp, và hướng dẫn Phật pháp rõ ràng. Người thực 
tập có thể nương theo các hướng dẫn này để an vui hạnh 
phúc giữa đời thường.

Bài kinh với những lời dạy rất đơn giản. Người Phật tử tại 
gia và đạo sư tâm linh cần phải thể hiện trọn vẹn bổn phận để 
Phật giáo trở thành thực phẩm tâm linh, trở thành sự lựa chọn 
đạo đức và an vui của phần lớn người tại gia.

Phật dạy, đệ tử mẫu mực tôn kính Tăng bảo với năm bổn 
phận, nhờ đó an ổn không còn lo sợ. Lời dẫn nhập ngắn gọn 
cho thấy, chí ít mỗi Phật tử chuẩn phải nêu quyết tâm lớn và 
thực hiện bằng được năm điều lý tưởng sau. Dĩ nhiên khi 
nói điều ấy, đức Phật đã ngầm hàm ý rằng, trước khi chúng 
ta thực hiện năm điều này, chúng ta phải là người Phật tử có 
ba ngôi tâm linh: Phật, Pháp, Tăng, và đã thực tập năm điều 
đạo đức: 

- Không giết người, bảo vệ hòa bình. 

- Không trộm cắp, chia sẻ sở hữu.
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- Không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. 

- Không nói dối, tuyên bố sự thật; không nói lời chia rẽ, 
truyền thông hòa hợp đoàn kết; không nói lời văng tục, nói 
những lời lịch sự, văn hóa, khiêm tốn; không nói lời tán gẫu, 
nói lời thật sự có giá trị và lợi ích.

- Không uống rượu, không dùng các loại ma túy tổng hợp 
nói chung, để cam kết có sức khỏe cho mình và chăm lo hạnh 
phúc cho người thân.

Năm điều đạo đức căn bản này được xem là nền tảng 
hạnh phúc cá nhân, gia đình và xã hội. Toàn bộ hệ thống luật 
pháp trên hành tinh cũng dựa vào năm điều đạo đức vừa nêu 
mặc dù đi sau đạo Phật đến mấy nghìn năm. Tuy nhiên, cho 
đến bây giờ, phần lớn các nhà đạo đức vẫn còn bất cập: ngoài 
bốn điều đầu tiên được xem như hệ thống đạo đức và luật 
pháp đã gần đến với đức Phật và đạo Phật; thì còn điều thứ 
năm hầu như mới đến được phân nửa.

Luật pháp cấm ma túy dưới các hình thức sản xuất, buôn 
bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ. Riêng rượu và các độc tố 
khác thì luật pháp cho phép. Trong khi đức Phật thấy rất rõ 
nó có nguy cơ tiềm ẩn, có thể khiến con người mất sự làm 
chủ cảm xúc, thái độ, và hành vi, dẫn đến hành vi vi phạm 
luật pháp là điều khó có thể tránh khỏi.

1. Làm lành với hành động thân 

Đây là tuyên ngôn nhập thế rất sâu sắc của đức Phật, có 
thể giải quyết được các vấn nạn về sự chai sạn tình người. 
Nhiều người không theo đạo Phật, nghĩ rằng mình chưa từng 
phạm pháp, chưa từng tạo lỗi dân sự, nên không cần phải 
theo đạo Phật, như thể người đi theo đạo Phật là kẻ tội lỗi. 
Thực ra, đối với đạo Phật, kẻ chưa từng tạo tội thì chẳng có 
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một phước báu nào. Không tạo tội thì không bị luật pháp cầm 
tù, không bị người đời phỉ nhổ, không bị xã hội phân biệt đối 
xử, nhưng đó không phải là tất cả. Đức Phật dạy, phải làm 
điều thiện thì mới gọi là con người trên mức trung bình, đúng 
nghĩa với con người. 

Làm từ thiện về thân, chúng ta phải thấy rõ có ba phương diện. 

Thứ nhất, góp phần bảo vệ sự sống, xây dựng hòa bình, 
thương yêu loài vật, bảo vệ môi sinh. Đây là tuyên ngôn 
về một thế giới thịnh vượng, hòa bình, phát triển bền vững. 
Toàn thể thế giới hiện nay đang theo khuynh hướng này, kêu 
gọi chấm dứt mọi hình thái chiến tranh bạo động; và hòa đàm 
được xem là phương thức hàn gắn rạn nứt, tranh chấp chính 
trị, quân sự, biên giới, kinh tế giữa các khối, các liên minh, 
các quốc gia, các tổ chức, và các cá thể.

Thứ hai, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu tài sản. Phần lớn 
chúng ta chỉ mới làm vế đầu: tôn trọng sở hữu hợp pháp của 
người, những gì không cho không được lấy. Riêng phần chia 
sẻ thì phần lớn người tại gia theo Phật giáo làm rất tốt, còn 
người tại gia không theo đạo Phật thì không nghĩ đó là một 
nhu cầu: có lòng thì chia sẻ, giúp đời, cứu người; còn không 
thì người ta đưa hàng trăm lý do khác nhau để thoái thác. Lúc 
đó họ tìm cơ sở biện hộ khiến tâm bị chai sạn trước nỗi khổ 
niềm đau của tha nhân.

Trên hành tinh, còn đó nạn chết đói, chết khát ở những 
nước châu Phi, những nước thuộc thế giới thứ ba. Việt Nam 
mặc dù không bị nạn chết đói chết khát, nhưng nạn khổ đau 
do nghèo, do thất nghiệp tràn lan khắp nơi. Và còn nhiều 
quốc gia trong số hơn hai trăm quốc gia trên hành tinh cũng 
lâm vào hoàn cảnh tương tự. Do đó, tiền bạc lẻ chúng ta đi 
chợ mua sắm còn dư, thay vì mua kẹo cho con cháu, hãy bỏ 
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vào ống heo công đức, giúp cho các trung tâm từ thiện, góp 
phần hỗ trợ Phật sự ở các chùa mà mình có cơ hội đến sinh 
hoạt tu học. 

Phụ nữ thường chi tiêu nhiều hơn phái nam qua thời 
trang, mỹ phẩm, trang sức, và các hình thái tiêu thụ khác. 
Hãy học hạnh kiệm phước, để ta đồng thời gieo phước bằng 
sự bòn phước thì mỗi một năm như vậy, ta làm được rất 
nhiều việc lành. Chỉ cần biết quản trị tài chính, cái nào cần 
thì chi tiêu, cái nào không thì không nên. Đừng mải mê mua 
sắm theo quảng cáo rồi chất đống chất đầy các sản phẩm rẻ 
tiền mà thực tế lại không có nhu cầu sử dụng bao nhiêu; vài 
ba năm phải vứt bỏ. Nếu không để ý sẽ tổn phước đáng kể.

Thứ ba, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng 
để ngăn nạn dịch toàn cầu HIV và AIDS, cơn bệnh được xem 
là tử thần của thế kỷ hai mươi và là mối đe dọa của hạnh 
phúc gia đình trên phương diện rộng và phổ quát. Khi ta 
chung thủy một vợ một chồng, đồng lúc ấy ta cũng thấy rất 
rõ tác hại của tham ái đối với những người không phải là vợ 
chồng chính thức. Cũng đồng lúc ấy, ta thực tập sự hài lòng 
biết đủ với người bạn đồng hành. Về phương diện này, kinh 
Thiện Sanh đưa ra một tiêu chí: vợ chồng phải là bạn đồng 
hành. Hiểu theo ngôn ngữ hiện nay thì vừa là bạn, người tình, 
vừa là vợ chồng hợp pháp. Phần lớn các cặp vợ chồng bị đổ 
vỡ hạnh phúc do vì đánh mất yếu tố làm bạn và làm người 
tình với vợ hoặc chồng chính thức của mình. Cho nên nỗi cô 
đơn, sự thiếu cảm thông, ủng hộ tinh thần đã khiến rất nhiều 
người quay ra với mối quan hệ đồng nghiệp, đặc biệt đồng 
nghiệp khác phái. Sau thời gian chia sẻ với nhiều điểm tương 
đồng, tình cảm hai bên phát sinh, và rồi ngoại tình tâm tưởng 
diễn ra dẫn đến ngoại tình thực thụ, điều đó chỉ cách nhau 
một tơ tóc của nhận thức.
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2. Làm lành với hành động lời

Ngôn ngữ con người là phương tiện truyền thông. Chúng 
ta rất may mắn làm đệ tử đức Phật, được Ngài huấn luyện về 
truyền thông một cách bài bản. Có bốn phương diện truyền 
thông thuộc điều đạo đức thứ tư dành cho người tại gia.

Một, không nói dối gạt, tuyên bố sự thật. Trong phương 
diện này, người Phật tử không tình nguyện trở thành loa 
phóng thanh. Khi chúng ta không biết và không đoan chắc 
đó là sự thật, mà trong thế giới truyền thông hiện đại này thì 
cái giả dối, cái na ná sự thật chiếm đại đa số, còn cái thật 
lại chẳng bao nhiêu; nếu nhẹ dạ cả tin dựa vào đó, chúng ta 
sẽ trở thành người gieo nỗi hàm oan; và nỗi khổ niềm đau 
theo đó gia tăng rất nhanh. Chẳng hạn trên diễn đàn internet, 
người ta có thể phịa từ 60% thông tin thật khoảng 40% thông 
tin giả; khi mình đối chiếu thấy 60% đúng thì tự động sẽ suy 
luận những thông tin còn lại chắc chắn đúng. Như thế, ta bị 
đánh lừa bởi kẻ xấu mang tâm ác độc, gây chia rẽ, tạo hận 
thù, phá hoại, khủng bố, dẫn đến mất mát tình thương.

Hai, không gây chia rẽ. Mỗi khi được cơ hội phát biểu, ta 
góp ý chỗ nào có thể hàn gắn, chỗ nào đang hiểu lầm trở nên 
cảm thông, chỗ hận thù trở nên đoàn kết. Còn nếu không làm 
được thì thà im lặng, chứ không “đổ dầu vào lửa”. Đừng liên 
minh về phía nào, mà hãy tạo thế trung lập. Phần lớn người 
chồng giận vợ thường muốn con cái đứng về phía mình, có 
tâm bất kính với mẹ của nó. Tương tự nhiều bà mẹ cũng luôn 
muốn con biết tội lỗi của cha nó, để nó xa lánh cha. Làm như 
thế là ta đang gieo nghiệp bất hiếu ở con đối với bạn đời của 
mình, cũng chính là cha hoặc mẹ chúng. 

Ba, truyền thông mang tính văn hóa, lịch sự, khiêm tốn. 
Tránh các loại ngôn ngữ văng tục, nguyền rủa, chửi bới, chì 
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chiết. Ngữ điệu lên xuống cũng cần phải quan tâm trong 
truyền thông lẫn nhau. Con người nhạy cảm hơn các loài 
động vật ở ngữ điệu, đại từ nhân xưng, các thể từ trong lúc 
tiếp xúc; nhất là tiếng Việt nhạy cảm với ngôi một, ngôi hai, 
ngôi ba. Đối với người mình ghét thì “bọn nó, chúng nó, 
thằng đó, thằng kia, mày, bọn mày”, còn đối với người mình 
thích thì “kính bạch, thưa, dạ, vâng”. Khi cường điệu cảm 
xúc trút đổ vào ngôn ngữ truyền thông làm thái độ sân trỗi 
lên mà ta không hay biết. Và khi sân có mặt thì si đồng hành.

Chỉ một câu nói “Kính mời cha dùng cơm” nghe rất dễ 
thương, nhưng nếu chúng ta thử áp dụng qua ngữ điệu gằn 
giọng to tiếng thì đó lại trở thành thái độ bất hiếu.

Cho nên truyền thông thứ ba dạy chúng ta ngữ điệu. Phải 
làm chủ ngữ điệu trong lúc nói nhằm thể hiện sự từ ái. Vợ 
chồng nói với nhau gằn giọng là có thể ly thân, ly dị; anh chị 
em trở thành kẻ thù; ra đường có thể ẩu đả giết chết nhau.

Bốn, không tán gẫu. Từ lâu, thành ngữ “tám” trong dân 
gian được mặc định ám chỉ cho người nhiều chuyện, đưa 
chuyện làm quà. Rất nhiều người trút đổ nỗi đau của mình 
cho người thân nhưng không quan tâm hậu quả của nó sau 
khi mình trút đổ. Người thân chúng ta vô tình trở thành sọt 
rác của nỗi khổ niềm đau. Do đó chỉ nên tâm sự với người có 
khả năng tháo mở. Tâm sự xong thì không nhớ nữa, vì nhớ 
như vậy thì nỗi khổ niềm đau lại bị hâm nóng lên một lần, 
rất nguy hiểm.

Thực hiện bốn phương diện truyền thông trên, chúng ta 
sẽ luôn làm lành với hành động lời.

3. Làm lành với hành động ý

Cực kỳ khó! Trong Thiền tông, tâm ý được xem là mối 
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quan tâm hàng đầu. Phương pháp thiền Tứ niệm xứ là nghệ 
thuật thanh lọc thân tâm, gồm bốn phương diện: quán thân, 
quán cảm xúc, quán tâm và quán ý niệm trong tâm. 

- Quán thân đóng vai trò chức năng, nó không phải cái tôi 
vĩnh hằng. Do vậy khi nỗi khổ niềm đau đến, chúng ta không 
bị vướng vào. Quán thân bất tịnh để chúng ta không đam mê 
và tôn thờ thân là thượng đế, từ đó ta biết hài lòng với vợ 
chồng mình ở hiện tại; không lao theo con đường hưởng thụ 
với nhiều hình thức khác nhau.

- Quán cảm xúc theo hướng thủy triều lên xuống. Cảm 
xúc khổ đau dẫn đến bất mãn sân hận. Cảm xúc hạnh phúc 
dẫn đến chấp trước, tham ái, sở hữu, vướng dính. Cảm xúc 
trung tính dẫn đến chần chừ không dứt khoát, không quả 
quyết, không rõ ràng. Do vậy chúng ta trở nên si mê trong 
giai đoạn tính phản ứng chưa diễn ra. Đức Phật dạy chúng 
ta chỉ giữ lại cảm giác hạnh phúc, không để cho nó đi theo 
hướng tham ái. Biết nó mà không theo nó. 

Còn hai dòng cảm xúc còn lại, phải vượt qua nó bằng 
những thực tập chuyển hóa có nghệ thuật, không đè nén ức 
chế, vì làm như thế sẽ dẫn đến các phản ứng phụ.

- Quán tâm có các phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm chơn, 
tâm vọng, tâm tích cực, tiêu cực, tâm sân, tâm hoan hỷ, tâm 
từ bi, tâm sát hại, tâm vô minh, tâm trí tuệ… Người tu học 
chỉ giữ lại những tâm chân chính. Tâm vọng và những tâm 
còn lại chỉ biết mà không theo, phải tìm cách rũ bỏ nó. Sự rũ 
bỏ này giống như tình trạng, chỉ cần duy trì ánh sáng thì ta 
không cần phải đem vũ khí để tiêu diệt bóng tối. Bóng tối chỉ 
là nỗi ám ảnh; giữ ánh sáng thì bóng tối tự nhiên hết. 

- Quán ý niệm trong tâm khó nhất. Nhưng khi quán niệm 
được thì chúng ta chắc chắn đạt con đường hướng về sự giác 
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ngộ hoặc thành quả giác ngộ. Bởi vì có những hành động 
bên ngoài là thiện nhưng với động cơ xấu, mục đích xấu, 
nhằm che mặt luật pháp, hoặc nhằm cầu danh vọng… thậm 
chí nhiều người làm việc thiện còn mặc cả phước báu cho 
bản thân mình trên nỗi khổ niềm đau của con người và cuộc 
đời. Động cơ đó chưa được xem là động cơ thuần thiện, nên 
ở phương diện này khó thực hiện nhất.

Khuynh hướng của tâm thường quay về quá khứ, hâm 
nóng nỗi khổ niềm đau thêm lần nữa qua tâm trạng tiếc nuối 
những hạnh phúc đã qua, hoặc khuynh hướng chạy về tương 
lai với nhiều kỳ vọng, ý tưởng, và do vậy ta đốt cháy hạnh 
phúc hiện tại. Làm chủ tâm được xem là sống chánh niệm 
với các động tác đi đứng nằm ngồi; nói, nín, động, tịnh, thức, 
ngủ; hầu như ta không theo nó mà nó phải tùy thuận theo ta. 
Giữ dòng chảy chánh niệm vừa nêu thì người đó được xem 
là đang làm thiện với tâm ý.

Mức độ làm thiện thứ hai, động cơ hành thiện chỉ hướng 
đến con người và chúng sinh thay vì nghĩ cho bản thân. Nhiều 
người đóng góp mổ mắt cườm với mong muốn kiếp sau mình 
không bị mù, tâm trí được sáng láng. Như vậy, ta đang mặc 
cả nhân quả trên khổ đau. Thực ra, không cần phải cầu phước 
báu như thế. Tự động nhân nào sẽ trổ quả đó. Cũng như ăn 
một ly chè đậu xanh ít đường thì tự động gan hấp thụ chất 
bổ, ăn một ly đậu đen tự động thận sẽ khỏe mạnh. Còn ăn 
quá nhiều gia vị cay, nóng, dầu, lạnh… thì thận mệt mỏi, gan 
ì ạch. Nhân nào quả đó, không ai can thiệp được. Khi ta tạo 
nhân thiện cho cuộc đời thì tự động quả sẽ trổ. Vấn đề còn lại 
là thời gian và sự chăm sóc bởi các thuận duyên.

4. Phát tâm cúng dường ủng hộ 

Đây là phần cứu nhân độ thế. Tu hành mà chỉ biết niệm 
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Phật, trì chú thì không đi tới đâu. Có thể nhiều Phật tử sẽ sốc 
khi nghe điều này, nhất là khi đã dành mấy chục năm niệm 
Phật. Tuy nhiên cũng không cần phải tiếc nuối, vì niệm Phật 
giúp tâm ta bình an, được chánh niệm. Trên nền tảng đó, 
ta phát triển chánh định, đó là phần thiền chỉ. Nếu niệm có 
phương pháp sẽ trở thành thiền quán. Nhưng, nếu ta không 
làm vạn thiện công đức như Phật dạy trong phần lớn các 
kinh, bao gồm kinh A Di Đà, kinh Niệm Phật Ba La Mật 
vốn là hai bài kinh quan trọng của Tịnh Độ tông thì chúng ta 
không trọn vẹn phần thứ tư này. 

Con đường giác ngộ giải thoát rất khó. Làm thiện cũng 
hỗ trợ đến sự giác ngộ, vì làm thiện là nền tảng của từ bi. Từ 
bi giúp ta phát tâm độ sinh và làm thiện có phương pháp là 
một phần của trí tuệ. Làm thiện dựa trên bát chánh đạo thì trí 
tuệ dễ dàng thành tựu. Do đó phải nỗ lực mà làm. Không vị 
Phật nào không có đức hiệu Minh hạnh túc. Minh là trí tuệ, 
hạnh là đạo đức và các việc làm lành. Làm Phật mà chỉ có 
một trong hai thì chưa phải là Phật.

Muốn tu giác ngộ giải thoát ngoài con đường tu đúng, tu 
đạo đức, tu trí tuệ, các việc làm lành, ta phải dấn thân phụng 
sự. Người tu đạo đức và làm việc thiện luôn có uy với chúng 
tăng, và được đông đảo quần chúng ủng hộ. Chỉ cần một 
tiếng nói là biết bao người lợi lạc. 

Câu “Có đức mặc sức mà ăn”, hay “thuộc kinh Di Đà, 
ăn tới già không hết”, đó chỉ là câu nói vui, chứ trên thực tế 
chúng ta phải làm lành, tu thiện, giới đức thanh cao, trí tuệ 
siêu việt thì mới ăn đời đời không hết. Chẳng những thế còn 
mang lại lợi lạc cho biết bao người trong cuộc đời. Do đó, 
người Phật tử không bỏ qua cơ hội làm thiện với động cơ 
trong sáng.
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5. Nghinh tiếp học hỏi, hành trì 

Nghinh tiếp, học hỏi đạo sư và các vị xuất gia chân chính. 
Học hỏi hành trì thể hiện trải nghiệm sự tiêu hóa của Phật 
tử trong cuộc đời. Gần đạo sư để học hỏi đạo sư và hành trì 
những gì đạo sư dạy. Rất nhiều Phật tử đến với một vị đạo sư 
chỉ vì vị đạo sư đó quá nổi tiếng, làm đệ tử thì sẽ được hưởng 
lây uy tín. Hoặc đến với ông thầy, vì ông thầy đó lãnh đạo giáo 
hội, sư bà đó có vai trò lãnh đạo lớn ở địa phương, chứ không 
phải vì vị thầy, vị sư bà, Hòa thượng đó đạo cao đức trọng, trí 
tuệ siêu việt, phương pháp hướng dẫn trong sáng, dễ hiểu, thực 
tập có kết quả nhanh. Thậm chí nhiều người đơn giản đến với 
vị đạo sư vì vị đó làm đám tang cho cha mẹ quá trọng thể, nên 
đến để biết ơn suốt đời. Những phương tiện đến như thế rất cần 
thiết, không thể không có, nhưng chỉ dừng lại ở đó là một sự lỗ 
lã cho người Phật tử.

Khi đến chùa, đừng trông mong, kỳ vọng sư thầy cho 
mình quyền ưu tiên vì đã đóng góp nhiều Phật sự cho chùa, 
mà ta phải đến học hỏi một cách thầm lặng. Những lời kinh 
Phật dạy sâu sắc mà mình chưa hiểu tới do không có thời giờ 
nghiên cứu, nên mỗi lần gặp gỡ các thầy, các sư cô, ta phải 
khai thác góc độ này; đến tham vấn tâm linh, chứ đừng đến 
chùa chỉ ngồi tâm sự. Chuyện trong nhà ngoài phố kể cho các 
sư thầy nghe cũng chẳng để làm gì. Ta chỉ nên nói mấu chốt 
bị vướng mắc của bản thân mình, chẳng hạn gia đình đang có 
vấn nạn, mặc dù đã nỗ lực thực tập như thế nhưng vẫn chưa 
có kết quả, mong được thầy hay cô hướng dẫn. Sau đó, ta 
dành thời gian để nghe hơn là để nói.

Là một giảng sư, hàng ngày tôi nhận không dưới năm 
mươi cuộc điện thoại. Nhiều Phật tử hải ngoại gọi đến xin 
hẳn bốn mươi phút chỉ để tâm sự tràng giang đại hải chuyện 
gia đình. Chúng ta chỉ nên nói gọn trong vòng hai phút. Sau 



146 • KINH THIỆN SANH

đó tôi hướng dẫn khoảng mười phút, phần còn lại tôi sẽ giới 
thiệu những trang kinh trên internet, những bài giảng, những 
đề tài phù hợp để Phật tử về nghe một cách cặn kẽ. Thuyết 
pháp qua điện thoại, mất nhiều thời gian mà chưa chắc độ 
nổi một người.

Do đó, đừng bắt các thầy, các sư cô phải nghe, đặc biệt 
nghe qua điện thoại ảnh hưởng xấu đến não bộ. Nếu ở xa, ta 
có thể tư vấn đơn giản, rồi sau đó nương vào những chỉ dẫn: 
bài giảng A, trang kinh B, trang web C, chứ đừng bắt buộc 
thầy hay sư cô phải hướng dẫn cho riêng mình. Hướng dẫn 
từng cá nhân như thế thì làm sao tu sĩ làm các Phật sự khác 
được. Thời đại này, thời gian như vàng bạc. Cho nên, ta cần 
quản trị thời gian và tận dụng thời gian tốt.

Học hỏi mà vẫn vướng thì ta tư vấn thêm. Hành trì mà 
chưa có kết quả thì biết mình làm chưa đúng, lúc ấy hãy nhờ 
đến các thầy. Cần nhờ, tốt nhất cũng thông qua giảng đường, 
những khóa học; cái gút mắc của mình cũng là gút mắc của 
hàng trăm, hàng ngàn Phật tử khác. Ta nêu ra, quý thầy hay 
quý sư cô hướng dẫn thì những người khác cũng theo đó mà 
được khai thông. 

Đừng ích kỷ, chỉ muốn được giải thích cho bản thân. Đôi 
lúc, một số Phật tử cúng chùa biết bao nhiêu nhưng thầy 
lại không ưu tiên lo cho mình nên giận dỗi bỏ đi. Người Phật 
tử thuần thành phải biết dành thời gian để các thầy, các sư cô 
hướng dẫn Phật tử mới. Chúng ta đi chùa lâu năm, hiểu rõ Phật 
pháp thì cố gắng thực tập, hỏi thì hỏi giữa công chúng để nhiều 
người được lợi lạc, còn hỏi cho riêng mình thì thật uổng phí.

II. ĐẠO LÀM ĐẠO SƯ

Là một đạo sư lý tưởng phải nghĩ đến lợi lạc của đàn na 
thí chủ, bá tánh quần sanh. Tu cho bản thân thì rất dễ, ở tại 
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gia cũng có thể tu được, không cần phải xuất gia. Do đó sáu 
vai trò Phật dạy sẽ giúp tu sĩ trở thành bậc đạo sư đích thực. 

Đạo là người chỉ đường, sư là bậc thầy. Muốn làm bậc 
thầy chỉ đường không bị lạc lối thì chúng ta phải học đến nơi 
đến chốn và hành trì có kết quả. 

Từ Sài Gòn ra chùa Pháp Thắng này khoảng 120km. 
Đường có bảng chỉ dẫn rõ ràng. Trên đường có hàng nghìn 
người mà đôi lúc ta hỏi không xong, phải hỏi người địa phương, 
chạy tới chạy lui mới tìm ra được. Như vậy, bản đồ có sẵn, máy 
chỉ đường cũng đã có mà đôi lúc còn đi lạc, huống hồ không 
học gì thì lấy đâu hướng dẫn.

Do đó ta phải quay trở về với lời dạy truyền thống của 
đức Phật. Chẳng hạn như các bài kinh Ngài dạy về “Bảy tài 
sản thánh”, điều bác học đa văn, học nhiều về chánh pháp, 
nghe nhiều Phật pháp, thực tập nhiều, được xem là một trong 
bảy tài sản thánh. Ai sở hữu khối lượng tài sản này sẽ có cơ 
hội trở thành thánh trong tương lai. Bí quyết võ công tâm 
linh mà không nắm vững thì làm sao hành trì. 

Các trường Phật học ngày xưa, chẳng hạn đại học Nalanda 
luyện trung bình từ mười đến mười hai năm. Một tu sĩ học ròng 
rã mười hai năm thì không gì về Phật pháp mà không biết. 
Ra trường vừa đóng vai trò bác sĩ đa khoa tâm linh, ở những 
trường hợp cụ thể với nguyện vọng độ sinh, ta vừa có thể trở 
thành bác sĩ chuyên khoa về một số chứng bệnh tâm linh nào 
đó, chẳng hạn bệnh tham ái, tham dục, tham lam, bỏn xẻn, 
keo kiệt. Người bệnh đến một vị thầy nào chuyên về các bài 
kinh hướng dẫn như thế thì họ rất vui sướng, được nghe vài 
ba câu là có thể tháo mở vấn đề. Có những vị thầy chuyên 
những bài kinh về chuyển hóa lòng sân. Người bị sân tới gặp 
sẽ đạt hiệu quả ngay. Tương tự cho các chứng bệnh tâm lý, 
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hành động tiêu cực, thói quen xấu v.v… Do đó một vị tu sĩ 
theo đức Phật trong bài kinh này và hàng trăm bài kinh Pali, 
tức kinh điển Nikaya và A Hàm, đức Phật khuyên phải nắm 
vững Phật pháp. 

1. Khuyên ngăn không để làm ác

Đệ tử tại gia đến tư vấn thì nên cung cấp dữ liệu về người 
thân của mình cho các thầy, các sư cô, chẳng hạn “con tôi 
đang nghiện cờ bạc”, “cháu tôi đang nghiện game điện tử”, 
“chồng tôi đang nghiện rượu”…, phải làm thế nào để vượt 
qua? Sau đó, ta sắp xếp cho chồng, con, cháu đến chùa gặp 
trực tiếp các thầy, các sư cô. Nhờ được cung cấp trước dữ 
liệu, nên khi gặp “bệnh nhân”, các thầy mời trà, tâm sự vài ba 
câu sẽ dễ dàng giúp người bệnh có cảm giác gần gũi và cảm 
phục. Từ đó, những lời khuyên chân thành của quý thầy mới 
đạt kết quả dứt ác bỏ thói quen xấu. 

Nhiều Phật tử không nhớ lời dạy này, ngược lại còn yêu 
cầu nhà chùa xem ngày động thổ, cất nhà, khánh thành… 
những trò mê tín dị đoan, ngược hoàn toàn với lời Phật dạy, 
chẳng mang lại lợi lộc gì. Có người thì bị ám ảnh cha mẹ chết 
vào ngày trùng tang, ngày cung ly, cung sát chủ, nên đến nhờ 
chùa ếm trù làm sao cho tình hình được yên ấm. Do mê tín, ta 
lại vô tình vu oan giá họa cho ông bà tổ tiên, đó là tội đại bất 
hiếu, một trong ngũ nghịch tội. Nhiều người suốt đời không 
làm ác, nhưng tại sao cứ lận đận, là bởi vì vu oan giá họa cho 
ông bà mình, trong khi ông bà quá vãng không có cơ hội để 
minh oan. Nếu chưa tái sinh, ắt hẳn ông bà sẽ rất tức giận. 
May mắn là phần lớn con người chúng ta đều tái sinh ngay 
trong vòng vài ba giây sau khi nhắm mắt. 

Đừng đến chùa than vãn người này người nọ, mà phải 
hợp tác với chùa và phải đưa người bệnh đến. Không cầu an 
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hộ. Tụng thời kinh cầu an mà người bệnh không hề hay biết 
thầy tụng cái gì, không được nghe, không hiểu, thì đâu có tác 
dụng. Việc cầu an đó chỉ giải tỏa tâm lý cho người quan tâm; 
còn bản thân người bệnh hay người khổ đau bởi thói quen 
xấu, tật hư xấu thì vẫn còn y nguyên. Cha mẹ thấy con đang 
thất tình đôi lúc khuyên con cố niệm Phật. Phương pháp này 
cũng không tác dụng. Niệm Phật chỉ giúp tâm an ngay lúc 
đó, nhưng thất tình thì vẫn còn. Gốc rễ chưa được hiểu thấu 
thì khổ đau vẫn tiếp tục diễn ra. Trường hợp này, ta phải đem 
bài kinh Tứ diệu đế mà hướng dẫn con cái. Thừa nhận thất 
tình, đừng cường điệu hóa nó, đừng phớt lờ nó, đừng chán 
nản, đừng tuyệt vọng, đừng tự tử, đừng trốn tránh mà hãy 
truy tìm nguyên nhân tại sao. Xem lại bản thân có vô duyên 
không, có bỏ quên chồng (vợ) không? Có chăm sóc đúng 
không? v.v... tìm dây mơ rễ má của nó mới giải quyết được 
vấn đề. Tin tưởng vào hạnh phúc gia đình và thực tập con 
đường Bát Chánh Đạo.

Bát Chánh Đạo giải quyết mọi vấn nạn từ cá nhân, gia 
đình, xã hội, thế giới; không có cái gì thoát ra khỏi nó. Rất 
nhiều người niệm thần chú, ấn tống 1.000 quyển kinh, nghĩ 
rằng làm như thế thì mọi nỗi khổ sẽ vượt qua. Thực ra không 
phải thế... Ấn tống có phước ấn tống; còn khổ thì phải thực 
tập mới hết khổ.

Do đó, vị đạo sư phải hướng dẫn tín đồ từ bỏ điều ác từ 
lúc còn manh mối. Sự hợp tác giữa nhà chùa và gia đình cũng 
giống như giữa gia đình với nhà trường thì con em chúng ta 
mới không rơi vào con đường xấu được.

2. Hướng dẫn nghệ thuật làm lành

Nghệ thuật rất quan trọng, vì nếu chỉ nói chuyện lành thì 
chưa đủ. Phải chỉ cách, mẹo vặt, hướng đi, các bước thực 
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hiện để giúp con em mình thực tập và giải quyết nó. Ví dụ: 
một bà mẹ thích làm từ thiện. Thay vì đích thân làm, hưởng 
được việc thiện thì bà dạy nghệ thuật làm từ thiện. Bà ẵm đứa 
con đến tận nơi. Lúc phát quà, bà để con chứng kiến, đưa con 
cầm bao thư tặng tận tay những mảnh đời cơ nhỡ bất hạnh. Từ 
thuở nhỏ, trẻ đã quen với động tác tặng, biếu, giúp, cứu thì khi 
nó lớn lên, trong cõi vô thức, những hạt giống trong a lại da sẽ 
khiến nó không thể dùng bàn tay này để mánh khóe, giựt dọc, 
cướp bóc, và làm thương tổn mạng sống người khác. 

Cũng một khối lượng thiện đó, công việc thiện đó; người 
làm theo cách này sẽ được phước gấp đôi. Thứ nhất, ta được 
phước do mình phát tâm. Thứ hai, ta có thêm phước hướng 
dẫn, hỗ trợ người thân làm. Thứ ba, người thân do được cha 
mẹ quan tâm hướng dẫn, cho nên biết cách làm phước và 
hoan hỷ với phước đó. Dù không tự tay bỏ tiền nhưng vẫn có 
phước, đó là tùy hỷ công đức. 

Đến cúng dường nhà chùa cũng vậy. Một số quý bà cúng 
dường chùa mà phải giấu giếm chồng, bởi vì chồng không 
hoan hỷ. Sống như thế rất khổ. Ta làm một việc thiện, chùa 
tặng phiếu công đức thì hãy ghi tên chồng; đợi khi chồng vui 
hãy đem ra thì niềm vui sẽ nhân lên. Hoặc ta ghi tên những 
đứa con trong gia đình. Phải thực tập tốt để chồng con noi 
gương. Còn tu mà về nhà không chuyển hóa, không an vui 
hạnh phúc, không chăm sóc chồng con, sẽ bị gia đình ngăn 
cản không cho đi chùa, cũng không muốn cho con đi theo. 

Quý bà nên tu vừa phải. Đừng tu gắt như các sư cô. Đừng 
“nhập cảng” mọi sinh hoạt ở chùa về gia đình. Mỗi ngày một 
thời kinh là quá đủ. Tụng đầy đủ bốn thời kinh thì làm sao 
chồng hoan hỷ được. Trong các chùa đều có sự phân công 
theo từng thời điểm làm Phật sự, ai tụng kinh sáng thì miễn 
kinh chiều, ai tụng kinh chiều thì miễn kinh tối. Tu bền, chứ 
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đâu phải tu như ngày mai mình chết. Mặc dù vô thường là 
thật, nhưng ta còn nhân quả phước báu chứ đâu phải muốn 
chết là có thể chết ngay. Do đó chúng ta phải tu bền, tu đều; 
thời gian còn lại phải chăm sóc những người thân. Việc chăm 
sóc đó là một phước thiện, đó là hạnh tu Bồ tát. Vợ chồng 
một ngày gặp mặt nhau không nói chuyện thì có tụng đủ bốn 
thời kinh cũng vô ích. Quý bà phải đổi cách tu để các ông 
chồng hãnh diện vì vợ mình là Phật tử. Đừng tu sai phương 
pháp theo kiểu về nhà “cấm vận” chồng. Phật nào dạy thế. 
Tại gia phải sống đúng tại gia, có trách nhiệm, nghĩa vụ, có 
tình thương, quan tâm, hỷ xả, rộng lượng, từ bi. 

Các thầy, các sư cô phải hướng dẫn cho bằng được việc 
làm thiện. Đồng thời Phật tử cũng phải áp dụng cho bằng 
được nghệ thuật đó thì đạo Phật mới phát triển lâu dài.

3. Dạy dỗ vì thiện chí lớn

Giới tu sĩ cần phát xuất từ động cơ giúp người tại gia 
thoát khỏi nỗi khổ đau mà họ đang gặp. Đừng vì họ giàu mà 
ta mời đến chùa, vì họ phát tâm nhiều mà ta phải ưu tiên, vì 
cung kính mình nên họ muốn gì cũng được. Người tu sĩ phải 
có năng lực dạy dỗ, hướng dẫn làm sao có hiệu quả thực tập. 
Để việc hướng dẫn thành công, thì giới Phật tử cũng phải hỗ 
trợ, đến chùa không nhờ xem năm tháng ngày giờ, vì đó là 
mê tín chẳng giải quyết được gì. Là Phật tử thuần thành, ta 
nên đầu tư vào con đường tâm linh đạo đức và phước báu. 
Không đắm nhiễm trên phước báu có, mà chia sẻ cho những 
mảnh đời bất hạnh hơn. 

Mỗi ngôi chùa cần tổ chức tối thiểu một tháng hai buổi 
thuyết giảng vào các ngày sám hối, ngày rằm hay mùng một. 
Một số chùa tại thành phố Hồ Chí Minh thường tổ chức thuyết 
giảng vào các ngày chủ nhật, thứ bảy, ngoài ngày sám hối.
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Kể từ khi nhận nhiệm vụ phó ban hoằng pháp ở Sài Gòn từ 
mấy năm qua, tôi đã vận động thêm mười mấy giảng đường 
mới dành cho chư ni thuyết giảng; kêu gọi các lớp giáo lý mở 
rộng cho nhiều thành phần Phật tử khác nhau tham dự. Hiện 
nay, có khoảng bảy mươi giảng đường tại Sài Gòn, hai trăm 
năm mươi lớp giáo lý. Nếu tính theo tỷ lệ mười mấy triệu dân 
hiện nay thì Sài Gòn đang có quá ít giảng đường. Như vậy, 
đồng nghĩa Phật tử vẫn bị thiệt thòi.

Hiện nay, trên internet chứa tải vô số bài giảng của các vị 
cao tăng trong nước lẫn nước ngoài, các vị giảng sư lỗi lạc, 
các tăng sĩ trẻ, các sư cô cũng đóng góp một cách khá tích 
cực. Vấn đề còn lại là chúng ta biến những băng giảng đó trở 
thành giảng sư di động. Bằng cách thức sau: 

Thứ nhất, ta hạ tải bài giảng về nghe. Nếu thấy tâm đắc 
thì phổ biến cho người thân, phổ biến qua diễn đàn, qua 
đường link internet hoặc sao chép băng đĩa đó. Kinh sách 
hiện nay đã không còn dạng quyển nữa mà là tập tin. Ta có 
thể lấy đại tạng kinh dạng âm thanh sao chép đưa vào máy vi 
tính, máy mp3 rồi mang theo nghe trên xe hay trong lúc làm 
việc gia đình. Vừa làm việc nhà vừa nghe, hiệu quả lao động 
vẫn không mất đi mà tâm mình được tập trung, hiểu thêm 
nhiều điều hay lẽ phải. Đó là cách hỗ trợ việc dạy dỗ của tu 
sĩ trong chùa. 

Chồng không thích Phật pháp, ta cứ giả vờ lãng tai và mở 
băng đĩa Phật pháp to lên chút nữa. Tìm hiểu bệnh của chồng 
và chọn băng giảng đối trị bệnh đó. Lúc đầu có thể chồng sẽ 
bực bội, vạch lá tìm sâu, nhưng càng bới móc lỗi chừng nào 
thì càng vướng câu chừng đó, vì giáo pháp Phật rất cao siêu. 
Nghe mãi sẽ nhận ra lời Phật dạy vô cùng chí lý, khác hẳn 
quan điểm rằng đạo Phật mê tín dị đoan như trước đây. Tự 
động người chồng sẽ bội phục và đi theo. 



  PHẬT TỬ VÀ ĐẠO SƯ • 153

Đối với người thân là trí thức không theo đạo Phật, trước 
tiên ta xem nghiệp của họ thế nào, sau đó nhờ các thầy tư vấn 
bài kinh, đoạn kinh gì dạy về nghiệp đó. Ta in ra đặt trên bàn 
làm việc. Sẽ có lúc người ấy hiếu kỳ, đọc lướt và ngộ. Còn 
đem về các bài kinh A Di Đà, Địa Tạng, thần chú thì làm sao 
người thân trí thức có thể tiếp nhận. Ta phải chọn đúng bài 
kinh, chọn đúng sách để việc hướng dẫn Phật pháp mới đạt 
kết quả tốt nhất. 

Người tu cũng cần áp dụng phương pháp này như một 
bổn phận cho hàng đệ tử của mình. Chùa chiền ngày nay có 
phước hơn thời xưa. Ngày xưa ta chỉ có một nghi thức tụng 
niệm của Trung Quốc: kinh Thủ Lăng Nghiêm buổi sáng, 
cúng ngọ danh hiệu Phật buổi trưa, Mông sơn thí thực buổi 
chiều. Cúng cô hồn theo khóa tu tịnh độ thì dùng kinh A Di 
Đà, Dược Sư, Phổ Môn, Địa Tạng. Quá nghèo nàn, quá ít 
ỏi! Số lượng bài kinh đó nhằm trị đối tượng nào? Già, bệnh, 
chết, có tội. Trong khi đức Phật thuyết giảng trên ba trăm 
ngàn bài kinh dài, ngắn và vừa suốt bốn mươi chín năm. 
Ấy thế mà giới trẻ, giới tri thức, giới quản trị quốc gia, giới 
doanh nghiệp hầu như không có cơ hội học Phật pháp. Họ 
không hề biết rằng, thực tế không bài kinh nào, lãnh vực gì 
mà đức Phật không đề cập đến.

Ngoài nghi thức tụng niệm trong chùa, ta nên phổ biến 
thêm những bài kinh mang tính nhân thừa. Đừng xem thường 
nhân thừa, vì cuộc đời là sống trên mặt đất. Chùa có thể tu 
cao, nhưng người Phật tử phải áp dụng đúng với tầm nhu cầu 
của họ. Một nhà hàng giỏi, đầu bếp hay là phải làm sao đáp 
ứng khẩu vị của thực khách, chứ không phải trình diễn, biểu 
dương khẩu vị của mình. Hai việc này khác nhau. Khẩu vị 
tâm linh của người tu rất cao, đó là giải thoát; còn khẩu vị 
tâm linh của người tại gia là hạnh phúc, bình an, phát triển 
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bền vững trong cuộc đời. Phải thấy rõ sự khác biệt thì việc 
dạy dỗ của người tu sĩ đối với người tại gia mới đạt hiệu quả 
mong đợi.

4. Mở mang những điều chưa biết

Chùa nào không giảng kinh thuyết pháp thì Phật tử bị mù 
chữ về Phật pháp. Chùa nào chỉ chuyên về một cái gì đó thì 
người Phật tử sẽ bị mù chữ Phật pháp về những cái còn lại. 
Ta cứ hình dung trong y khoa, nếu không có một phương 
thuốc nào trị bá bệnh, thì trong tâm linh cũng không có một 
pháp môn nào, một bài kinh nào trị bá bệnh chúng sinh. Chân 
lý đó không khác nhau.

Trước đây nghe người ta quảng cáo lá sống đời trị bá 
bệnh, lá xuyên tâm liên trị bá bệnh, canh dưỡng sinh, cây lô 
hội (nha đam), nước tiểu v.v… Chuyện đó không đúng sự 
thật về mặt y khoa. Mỗi bài kinh theo tôi là một thực phẩm 
tâm linh. Nó có dưỡng chất tâm linh nào đó, có chất bổ hạnh 
phúc, chất bổ trí tuệ nào đó. Ta càng đưa vào sự thực tập của 
mình nhiều loại chất bổ như thế thì ta sẽ có một hệ thống 
miễn nhiễm trước tội lỗi, khổ đau, phạm pháp, thói hư tật xấu 
tốt chừng ấy. Giống như buffee vậy, buffee tâm linh thì phải 
có nhiều bài kinh. Ăn mãi món gạo lức muối mè để trị một 
số chứng bệnh, trong khoảng thời gian nhất định là điều cần 
thiết; nhưng ăn một món nào đó cả đời dù là cao lương mỹ vị 
thì chẳng ai chịu nổi đến ngày thứ ba. Nó dư chất này nhưng 
lại thiếu các chất còn lại.

Việc hướng dẫn những điều chưa biết cũng thế. Nay ta 
giảng chủ đề này, mai hướng dẫn điều thiện kia, ngày mốt 
hướng dẫn giá trị nọ. Còn cứ xoay quanh những nghi thức 
tụng niệm trong chùa thì sau một năm là cạn đề tài; trong khi 
Phật tử đâu phải chỉ đi một năm, mà họ đi cho đến lúc nhắm 
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mắt lìa đời; rồi đến thế hệ con cháu lại tiếp tục đi. Cho nên, 
ta phải luôn đem lại cái mới. 

Sở dĩ số lượng khóa tu tại chùa Hoằng Pháp ngày càng 
đông, theo tôi do nhiều yếu tố, trong đó yếu tố liên tục mời 
giảng sư mới đóng vai trò chủ chốt. Giống như sân khấu, các 
ngôi sao nổi tiếng cỡ nào đi nữa thì sau quãng thời gian theo 
dõi cũng bão hòa. Ban tổ chức phải mời ngôi sao khác đến, 
mời Bắc vào Nam, Nam ra Bắc, hải ngoại về Việt Nam, Việt 
Nam ra hải ngoại, để khẩu vị thưởng thức được thay đổi liên 
tục. Tâm linh cũng vậy, một giảng sư giảng hay, nhưng nếu 
cứ giảng mãi một chỗ sẽ khiến thính chúng nản; nhìn mặt 
giảng sư đó là biết chuẩn bị nói gì, mới nói câu đầu đã đoán 
nghĩa câu thứ hai. Do đó không tạo được tâm khát ngưỡng, 
tầm cầu từ Phật tử. Sức truyền cảm, truyền dẫn, sức thuyết 
phục về việc đưa vào thực tập không còn cao nữa, ngoài một 
số giảng sư có năng lực đặc biệt, giảng năm ba chục năm mà 
người nghe vẫn thấy mới, không thấy bị bão hòa. 

Chùa Hoằng Pháp, cứ đến khóa tu là có giảng sư mới. 
Các giảng sư trong và ngoài nước dù giỏi cỡ nào đi nữa cũng 
chỉ được mời một hoặc hai lần trong năm. Đó là cách ta tạo 
điều kiện cho Phật tử nghe những điều chưa nghe. Mỗi thầy, 
mỗi sư cô có sở trường, sở đắc, và kinh nghiệm riêng. Do đó 
học càng nhiều vị, lòng chúng ta mở ra, tâm trí càng tốt hơn. 
Nó không bị khuôn việt, không bị giới hạn, không bị cực 
đoan, điều đó rất cần thiết.

5. Giúp hiểu pháp sâu sắc hơn

Phật pháp bao giờ cũng sâu sắc. Nội dung ý nghĩa của 
Phật pháp có thể chia thành nhiều lớp, nhưng chủ yếu là 
nghĩa đen và biểu tượng triết lý. Nếu không được hướng dẫn 
cặn kẽ bởi vị đạo sư nhiều kinh nghiệm thì ta chỉ có thể hiểu 
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nghĩa đen mà bỏ đi giá trị cao quý sâu sắc bên trong, rất thiệt 
thòi. Ví dụ phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm, câu “Niệm bỉ 
Quan Âm lực”, lặp lại mấy chục lần phần trùng tụng của bài 
kinh. Phần lớn các băng dịch người ta dịch “Niệm danh hiệu 
Quan Âm”, bỏ đi chữ “lực”. Thực ra, Quan Âm lực khác với 
Quan Âm. Quan Âm là danh từ riêng chỉ Bồ Tát “Ar ya va lo 
ki te śva ra” còn được gọi là “Quán Tự Tại” hay “Quan Âm 
Quán Thế Âm”, vị Bồ tát của lòng nhân từ, trí tuệ, vị Bồ tát 
không sợ hãi và giúp chúng sinh thêm trí tuệ để đạt được sự 
không sợ hãi. Bỏ đi chữ “lực” thì ta chỉ nhớ đến Bồ Tát Quan 
Âm như một người độ sinh; rồi từ đó chúng ta biến Bồ tát trở 
thành Chúa hay đức mẹ Maria, cầu nguyện Ngài gia hộ cái 
này cái nọ. Trong khi “Quan Âm lực” là năng lực Quan Thế 
Âm, năng lực hành trì. Cho nên hiểu theo nghĩa đen là niệm 
Quan Âm; còn hiểu theo nghĩa triết lý, đúng với mạch văn 
kinh là năng lực Quan Âm. 

Năng lực Quan Âm là năng lực gì? Mang niềm vui bằng 
sự hiểu, cảm thông bởi hai tai và nhận thức. Phần lớn chúng 
ta thích nói chứ không thích hiểu người khác. Nhiều người 
đóng vai trò gia trưởng, biến mình trở thành cán cân chân lý, 
trở thành thẩm phán trong gia đình rồi phớt lờ hết những góp 
ý của mọi người, dù đó là vợ con. Vợ đóng vai gia trưởng thì 
gia đình càng khổ hơn, biến ông chồng trở thành “sợ vợ”, các 
đứa con nhất là con trai trở nên yếu ớt.

Do đó thực tập năng lực Quan Âm là nghe mà không chỉ 
trích, nghe không giận dữ, nghe để tìm hiểu nguyên nhân 
cảm thông, để biết tại sao người thân ta khổ, tại sao người 
thân ta ứng xử thế, nói thế, làm thế mà ra nông nỗi đến thế.

Nghĩa gốc của “Ar ya va lo ki te śva ra” là Quán Tự Tại. 
Ta quán chiếu cuộc đời vô thường, quán chiếu thân này vô 
ngã; mọi sự vật, hiện tượng là vô ngã sở hữu để ta sống tự tại 
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thong dong trên cuộc đời ba chìm bảy nổi. Cái đó mới là một 
túi khôn, một ứng xử thông minh. Đa số con người chỉ biết 
cầu Quan Âm bên ngoài mà không hề biết Quan Âm lực. Ai 
cũng có Quan Âm lực, chỉ cần thực tập là có thể đạt được. 
Thay vì cầu đức Quan Âm thì hãy trở thành vị Quan Âm đó 
trong đời sống thực tế với những người thân thương và với 
cuộc đời; giá trị của mình từ đó được nâng cao nhiều hơn.

Phải biết ban niềm vui không sợ hãi. Một buổi tối âm u, 
sấm sét, lá cây xào xạc, đứa con sau khi xem phim ma và 
truyện ma bỗng sợ không dám xuống nhà vệ sinh hoặc không 
dám bước ra khỏi nhà. Ta muốn con không sợ nữa thì hãy 
nắm lấy tay nó dắt đi, nói chuyện vui vẻ với nó… Trạng thái 
bình tĩnh vững vàng của ta, tự động nguồn năng lực không 
sợ hãi này sẽ lây lan làm cho con mình bình tĩnh lại. Muốn 
thế ta phải có chánh niệm và chánh định. Niệm Phật kinh A 
Di Đà được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là chánh niệm, và 
bất loạn chính là chánh định. Ta phải làm sao đạt được giá trị 
này thì mới an lạc hạnh phúc.

Như vậy, khi hiểu theo nghĩa triết lý thứ hai, bài kinh Phổ 
Môn không phải để chúng ta biến Bồ tát Quan Âm trở thành 
vị Chúa nhân từ mà ta phải học để trở thành Bồ tát ấy ngay 
bây giờ và tại đây, sau đó mới giúp đỡ mọi người. Các bản 
kinh đại thừa ngoài nghĩa đen đều có lớp nghĩa triết lý. Do 
đó phải hiểu sâu sắc Phật pháp. Các giảng sư, đạo sư, thầy 
trụ trì, các tu sĩ nói chung hướng dẫn Phật tử cũng cần hướng 
dẫn cả hai phương diện nghĩa pháp: nghĩa đen và triết lý.

6. Chỉ dạy con đường sanh thiên

Kinh điển Nikaya chú trọng nhân thừa và thiên thừa cho 
người tại gia. Theo tôi đó là mối quan tâm cực kỳ sâu sắc. 
Kinh điển Nikaya không bàn đến sự giải thoát cho người 
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tại gia. Lý do tại sao? Người tại gia đang sống đời sống ái 
dục, có quan hệ vợ chồng, hạnh phúc vợ chồng, có tham ái 
hiện hữu. Dù đến tuổi chín mươi, nhu cầu tham ái không còn 
nhưng không có nghĩa nó đã hết. Tham ái vẫn tiềm ẩn trong 
cõi vô thức như một bản năng. Ngay cả trong tình huống một 
trong hai người đi trước, người còn lại không có nhu cầu tái 
giá, không màng đến việc hưởng thụ nữa thì không vì thế mà 
tham ái đoạn trừ. Thực tế, nó vẫn còn.

Cho nên, người tại gia sẽ không bao giờ chứng đắc giác 
ngộ, giải thoát. Vì sơ quả A La Hán đòi hỏi phải diệt tham, 
sân, si; kinh A Di Đà cũng nói thế. Sanh Tây Phương thì phải 
có năm điều kiện: 

- Căn lành lớn, tức là hết tham, sân, si. 

- Vạn thiện công đức, tức công đức lớn. 

- Nhân duyên tốt lớn, tức tạo điều kiện cho người thân 
cùng tu, xã hội cùng tu. 

- Lấy dữ liệu Ta bà, xây dựng Tịnh độ. Tức gió thổi, thông 
reo, suối chảy, mây bay, chim hót líu lo đều xem là pháp âm.

- Nhất tâm bất loạn.

Theo tôi, người tại gia có thể chứng mức tối thiểu là sơ 
quả A La Hán. Khi có được sơ quả A La Hán, tôi đoan chắc 
người đó sẽ không còn muốn sanh đi đâu nữa, ở ta bà này 
cũng đã quá hạnh phúc. Đó là lớp nghĩa bóng, lớp nghĩa triết 
lý bằng văn tự hiện thực rất sâu sắc.

Cho nên Phật chỉ dạy người tại gia con đường sanh thiên, 
sanh làm cõi người, chứ không dạy con đường giải thoát; mà 
có muốn họ cũng không giải thoát được. Tu sĩ tu nhiều kiếp 
chưa chắc giải thoát, huống hồ người phàm. Thiên không 
phải là tiên nữ trên các cõi trời, cũng không phải là các ông 
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đạo tiên của tôn giáo khác, mà là người ngoài hành tinh vượt 
trội hơn con người trên địa cầu chúng ta về năm phương 
diện: hình thù vóc dáng, tuổi thọ, trình độ tri thức, đời 
sống đạo đức và môi trường sinh thái tốt. Khi ta làm việc 
thiện, nghĩa cử cao thượng, đúng với năm điều đạo đức tại 
gia, đúng với năm bổn phận trong kinh Thiện Sanh này, 
chúng ta sẽ có con đường sanh thiên, tức là tái sanh vào 
một hành tinh khác, nơi đó đời sống con người cao hơn 
chúng ta rất nhiều.

Năm mươi năm trở lại đây, chúng ta đã nghe đến con 
người ngoài hành tinh qua đĩa bay không xác định, đó là một 
dạng chư thiên. Muốn có phước báu tái sinh thành người 
ngoài hành tinh, ta phải làm phúc rất lớn; Cho nên người tại 
gia đừng bận tâm đến giải thoát. Ai muốn giải thoát thì chọn 
con đường xuất gia. Nơi đó ta có không gian tâm linh thuận 
lợi, thời gian tâm linh tốt, phương pháp tâm linh ưu việt, bạn 
đồng tu hòa hợp để ta tu có kết quả. Còn ở tại gia, hãy sống 
hạnh phúc vợ chồng, làm cha mẹ có trách nhiệm với con cái, 
làm con cái hiếu kính cha mẹ, anh chị em hòa thuận, dấn thân 
đóng góp cho xã hội phát triển ổn định. Đó là mẫu chuẩn 
người tại gia mà đức Phật đã nêu.

Như vậy, đạo sư phải nắm vững sáu phương diện trên. 
Khi đến học hỏi ở bậc đạo sư, Phật tử hãy nhấn mạnh vào 
một hoặc cả sáu phương diện này. Những người tại gia sống 
đơn độc ở tuổi về hưu, mặc dù không vào chùa ở, nhưng 
muốn đi con đường giải thoát thì cơ hội thực tập có thể cao. 
Lúc đó hãy hướng đến con đường xuất gia chân chính. Còn 
đại đa số Phật tử tại gia nên hướng về hạnh phúc con người 
và hạnh phúc cõi trời là đủ. Dù điều này nghe hơi ngược tai, 
ngược với những gì chúng ta đã từng nghe giảng đây đó; 
nhưng tôi không lấy tư biện cá nhân mà dựa vào kinh điển để 
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phân tích. Tư biện thì mỗi người một kiểu, nhưng kinh điển 
thì chỉ có chuẩn mực. Cho nên dựa vào kinh, theo lời Phật 
dạy, chúng ta sẽ tu ăn chắc mặc bền, rất đảm bảo.

Nhân mùa Vu Lan, ôn lại một phần quan hệ tâm linh giữa 
người tại gia và xuất gia, để chúng ta thấy vai trò của người 
tại gia rất lớn. Vai trò của người xuất gia lại càng cao hơn. Từ 
đó, khi phát tâm cúng dường, giúp đỡ người xuất gia, chúng 
ta chỉ hướng đến mục đích giúp vị đó tu học đến nơi đến 
chốn, chứ không nhằm mục đích sở hữu vị ấy, hoặc khống 
chế vị ấy rồi bắt nhà chùa phải theo khuynh hướng của mình. 
Tại hải ngoại đang xuất hiện khuynh hướng này. Phật tử nào 
đóng góp nhiều cho chùa thì thường yêu cầu thầy trụ trì, sư 
cô trụ trì làm theo ý mình. Không được đáp ứng là bỏ đi, 
thậm chí còn vận động các Phật tử khác cùng bỏ đi, để cô lập 
chùa và gây sức ép cho chùa.

Người Phật tử thuần thành không bao giờ làm như thế. 
Sau này phương pháp tu của mình khác với thầy hoặc mình 
không còn duyên với thầy, duyên với nơi mình tu học nữa, 
thì đi đến chỗ khác, chứ đừng tác động xấu. Việc đóng góp 
của chúng ta có giá trị vào thời điểm đó thì sẽ có giá trị vào 
những thời điểm sau. Còn nuối tiếc, hay hành động sai, chúng ta 
sẽ tổn phước, tổn đức. Toàn bộ phước báu thành tro bụi. Người 
Phật tử thuần thành cần học hạnh khiêm tốn, đóng góp nhiều 
nhưng không cậy công ỷ sức. Kêu gọi việc gì là hưởng ứng việc 
đó trong điều kiện và khả năng. Ai có tịnh tài đóng góp tịnh tài, 
ai có công sức đóng góp công sức, ai có trí tuệ đóng góp trí tuệ.

Người xuất gia cũng vậy, hướng dẫn Phật tử đồng thời 
hướng họ đến tu học ở những nơi khác, đừng sợ bị mất. Sợ 
thì sẽ mất, còn không sợ sẽ không mất. Phật đã dạy vô ngã sở 
hữu. Chúng ta hướng dẫn Phật tử đến chùa, hướng dẫn tận kỹ 
trong tang chế, hôn nhân, trong nỗi khổ niềm đau, bệnh tật, 
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trong hộ niệm trước chết, đang chết, sau chết… thì thử hỏi 
Phật tử nào bỏ chùa được.

Không có hạnh phúc nào trong cuộc đời mà không được 
sự chăm sóc của nhà chùa. Thay vì lo sợ Phật tử đi chỗ khác 
thì hãy đầu tư giúp Phật tử hạnh phúc như chính mình. Đó 
mới là vị đạo sư có trọng trách, có lòng từ bi, trí tuệ lớn, có 
mối quan tâm đến đàn na thí chủ, có nỗ lực đền đáp công ơn 
đóng góp của họ cho sự tu tập và thành công của mình cũng 
như chúng tăng trong chùa.

Kính chúc toàn thể quý Phật tử an lành, hạnh phúc tinh 
tấn trên con đường tu. Cố gắng trải nghiệm những bài kinh 
nguyên văn mà đức Phật dạy trong phần Thiện Sanh này. 

Kèm theo mùa Vu Lan, tôi gởi đến quý vị món quà, đó 
là kinh “Nghi thức tụng niệm” do tôi dịch, gồm tất cả mười 
bốn nghi thức. Trong đó có vài nghi thức mà người tại gia 
có thể sử dụng như: nghi thức cầu an, cầu siêu, sám hối, lễ 
cưới, quy y,…; các nghi thức còn lại như: nghi thức công phu 
khuya, cúng ngọ, công phu chiều thì người tại gia không cần. 

Vì là sách về nghi thức nên phải trình bày đủ, còn người 
đọc chỉ nên chọn lọc cái gì cần. Không nên buông hết khi 
đang sống đời sống vợ chồng hạnh phúc, làm ăn khấm khá. 
Người Phật tử phải biết thực tập tinh tấn Ba la mật, tu hoài, 
làm phúc hoài, hướng dẫn người thân, chăm sóc người thân 
hoài. Người tại gia phải sống đúng vai trò tại gia, chứ đừng 
sống theo kiểu thầy tu. Tụng kinh mỗi ngày một thời là đủ, 
đừng nhiều hơn, hãy dành thời gian còn lại đầu tư cho việc làm 
phúc, tham gia Phật sự, cứu người, giúp đời. Những việc đó 
cũng là pháp tu. Tất cả pháp môn đều dựa vào bát chánh đạo, 
gồm chánh tinh tấn. Ai bỏ việc thiện mà chỉ chuyên niệm Phật, 
chuyên trì chú thì không đúng theo tinh thần bát chánh đạo.
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Phương Đông, 2010, tr. 202.

13. Thích Nhật Từ., Hạnh Phúc Giữa Đời Thường. Sài 
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Sài Gòn: NXB Hồng Đức, 2012, tr. 106. 

27. Thích Nhật Từ., Chùa Ấn Quang: Danh Thắng và Di 
Tích Lịch Sử. Sài Gòn: NXB Phương Đông, 2012, tr. 60.

28. Thích Nhật Từ., 100 Điều Đạo Đức tại Gia và Nghi 
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