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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Sau khi tôi xem qua bản thảo “Hạnh Phúc hay 

Khổ Đau” của Thƣợng toạ Thiện Hạnh, có mƣời hai 

chuyên đề, đời đạo gắn liền với đời sống của nhân 

sinh đã giúp cho tất cả mọi ngƣời cảm thấy những 

lời Phật  dạy là kim chỉ nam để giải quyết những vấn 

đề của bản thân, cộng đồng và xã hội, góp phần xây 

dựng một cuộc sống hài hòa trong một thế giới an 

bình tốt đẹp hơn.  

“Hạnh phúc là ý nghĩa và mục đích của cuộc đời, 

mục tiêu và đoạn cuối của sự tồn tại nhân loại”. 

Tuy dầu đƣợc viết trong nhiều thời điểm khác 
nhau, và cho nhiều đối tƣợng độc giả, tác giả đã chú 
trọng đến việc giới thiệu về hình thái đạo Phật 
nguyên chất, xây dựng niềm tin bằng lý trí, giới thiệu 
đạo Phật từ góc độ ứng dụng trong đời sống, so sách 
những điểm dị biệt và sự vƣợt trội của đạo Phật đối 
với các truyền thống và tín ngƣỡng khác. 

Tác giả khéo phân tích sự khác nhau về quan 
điểm đời và đạo, thực dụng chân lý đƣợc Đức Phật 
khám phá có khả năng soi sáng nhận thức, huấn 
luyện đạo đức và chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, 
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nhằm giáo dục đạo đức, giới thiệu mô hình sống 
hạnh phúc… đƣợc tác giả khái quát và trình bày rất 
cô đọng, cởi mở, nhằm hƣớng đến lối sống lành 
mạnh và thanh cao theo tinh thần Phật dạy. 

Nếu chúng ta nhìn vào các tôn giáo và triết lý 
xuyên suốt lịch sử nhân loại, thì có một câu hỏi đã 
đƣợc hỏi trực tiếp, hoặc có khi ám chỉ, trong tất cả 
các nền văn hóa. Câu hỏi này là: Mục đích của cuộc 
sống là gì? 

Mọi ngƣời tự hỏi về mục đích của cuộc sống vì 
một số lý do khác nhau. Có lẽ họ chỉ tò mò, hoặc gần 
đây họ đã trải qua bi kịch gia đình, có thể họ đang 
đặt câu hỏi về đức tin của họ, hoặc họ đang trải qua 
một sự trầm cảm và đang tìm kiếm một ý tƣởng mới 
mẻ về ý nghĩa cuộc sống. 

Chúng ta sống trên thế gian này ai cũng mong 
muốn có một mục đích trong cuộc sống là hạnh 
phúc, nhƣ ngài Denis Waitley nói rằng: “Hạnh phúc 
không thể tự tìm đến, sở hữu hay kiếm được; hạnh 
phúc cũng không phải là ăn no hay mặc đẹp. Hạnh 
phúc là những trải nghiệm tinh thần khi ta sống mỗi 
phút giây với tình yêu, ân sủng và lòng biết ơn”. 
Trong thế giới siêu cạnh tranh mà chúng ta đang 
sống, để lại một di sản thƣờng ngầm đƣợc đặt ra là 
đức tính cao nhất. Để lại di sản là một cách mà 
chúng ta sẽ cảm thấy có giá trị trong xã hội và đƣợc 
ghi nhớ sau khi chúng ta ra đi.  
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Đức Phật Thích ca đã sinh sống, chứng đắc giác 

ngộ, và giảng dạy rằng: “mục đích chính của đời 

sống là được hạnh phúc”. Ngài nói đến đau khổ 

trong bối cảnh của những phƣơng cách để vƣợt qua 

đau khổ. Ngài công nhận rằng trong lúc vô minh đã 

trói buộc chúng sinh trong nỗi khổ đau và phiền não 

triền miên vô tận, thì tu tập phát triển sự  hiểu 

biết  chơn chánh sẽ  giải thoát  con ngƣời khỏi đau 

khổ. Đức Phật thấy rằng mỗi thành viên của gia đình 

nhân loại, nam cũng nhƣ nữ, đều có quyền bình đẳng 

để đƣợc tự do, không chỉ về phƣơng diện xã hội 

hoặc ngay cả tự do về mặt tâm linh, nhƣng còn là 

một sự tự do cơ bản đƣợc thoát khỏi sợ hãi và thiếu 

thốn. Ngài công nhận rằng mỗi chúng ta đều ƣớc 

muốn đƣợc hạnh phúc và tìm cách tránh đau khổ, mà 

chúng ta còn có quyền bình đẳng để theo đuổi những 

mục đích ấy.  

Cuộc sống ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, 

nhƣng song song với đó, con ngƣời càng trở nên 

hối hả và áp lực hơn. Thân tuy đƣợc chúng ta 

chăm sóc với vẻ bề ngoài đẹp đẽ, sang trọng, 

nhƣng tâm thì càng bị ảnh hƣởng của môi trƣờng 

xung quanh khiến ta bất an hơn. Tâm muốn đƣợc 

an bình, nhƣng có nhiều thứ lôi cuốn và thèm 
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muốn che mờ đi bản chất an bình của chúng ta. 

Tốc độ sống tăng mỗi ngày là đặc trƣng của thời 

đại. Mọi thứ đều vội vàng.  

Tâm và thân liên quan mật thiết với nhau, và 

quan hệ của tâm đối với thân khi chúng ta thấy cơ 

thể an lạc và đẹp đẽ, vậy là ai hoặc cái gì tạo ra 

những cảm giác đó. Chính là tâm. Vì vậy, tuy cơ 

thể là đối tƣợng đƣợc chữa lành, nhƣng nó cũng là 

phƣơng tiện để chữa lành tâm. 

Đức Phật đã dùng một  phƣơng pháp  thực 

tiễn để kiến tạo ra một thế giới hòa bình và hạnh 

phúc hơn, Ngài đã đặt nền tảng cho con đƣờng đƣa 

đến giải thoát và giác ngộ mà Phật tử khắp nơi trên 

thế giới vẫn tiếp tục đi theo cho đến ngày nay. Vì 

vậy, lời Phật dạy xem nhƣ là một sự khẳng định cấp 

tiến về tiềm năng của mỗi cá nhân, bằng sự nỗ lực 

của con ngƣời mới có thể đạt đƣợc giác ngộ, cùng 

nhau chia sẻ con đƣờng rèn luyện tâm trí để khai 

thác năng lực chữa lành bệnh của tâm bình an. 

Tác giả phê phán hủ tục đốt vàng mã, vừa mê 

tín dị đoan, vừa lãng phí ô nhiễm, và cƣờng điệu 

hóa vai trò của phong thủy, nhiều ngƣời đã bị lệ 

thuộc vào các hình thức bói toán và tử vi. Không chỉ 
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tự rƣớc vào nỗi lo, ngƣời mê tín còn tốn kém nhiều 

tiền bạc một cách vô ích trong việc dâng sao giải 

hạn, cầu thƣợng đế và thần linh gia hộ. Nhờ tiếp cận 

chánh tín, ngƣời tu học Phật phải giải phóng khỏi 

ách nô lệ về thƣợng đế và thần linh vốn có nguồn 

gốc từ tín ngƣỡng của Trung Quốc, không nên tiếp 

tục tồn tại trong đạo Phật. 

Trong quyển sách này, Thƣợng toạ Thiện 

Hạnh, đã biên soạn và dùng những lời khuyên bảo 

chỉ dạy của đức Phật trong các đề tài có liên quan 

đến tính thực tiễn, lời nói có cân nhắc, quan tâm đến 

điều tốt đẹp trong cuộc sống tu tập, và cuộc sống 

của nhân sinh, tạo lập tình bằng hữu duy trì sự an 

vui trong cộng đồng. 

Tôi tin rằng với lời  giới thiệu  và  nhận định sâu 

sắc của bản thân tôi trƣớc mỗi chƣơng, mỗi mục, 

nhằm mục đích giúp cho độc giả nắm vững các điểm 

chính để hiểu rõ hơn, quý độc giả, chƣ vị thiện tri 

thức, quý Phật tử khi đọc đƣợc cuốn sách này, cảm 

nhận rất có giá trị, và rất hấp dẫn. Trong tập sách 

này chứng tỏ rõ ràng rằng; mục đích tối hậu của Phật 

giáo là để phục vụ làm lợi ích cho nhân loại, đóng 

góp cho xã hội loài ngƣời bằng những tƣ tƣởng Phật 

giáo của chúng ta. 
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Cuối cùng xin hồi hƣớng công đức này đến tất 

cả pháp giới chúng sinh. Nguyện cầu tất cả nhân 

sinh đều đƣợc thấm nhuần chánh pháp, tinh tấn áp 

dụng lời Phật dạy vào cuộc sống để đạt đƣợc an 

vui hạnh phúc, và vững tiến trên con đƣờng đi đến 

giác ngộ, giải thoát. 

 

Kỷ niệm Đức Phật A Di Đà, ngày 17.11. Kỷ Hợi 

              (13.12. 2019) 

                                   Kính bút 

                       Hoà Thƣợng Thích Quảng Thiện 

Thành viên Hội đồng Chứng Minh TW  

                       Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Đi tìm mục đích hay ý nghĩa của cuộc đời 

chúng ta phải hiểu bản chất của cuộc đời là gì? 
Chúng ta cứ nghĩ rằng đời ngƣời thì dài, nhƣng khi 

quay đầu lại mới thấy thật ngắn ngủi. Trong cuộc 

sống xô bồ ấy, đã bao giờ chúng ta nghiêm túc tự hỏi 

rằng: Mục đích của đời ngƣời là gì? Con ngƣời rốt 

cuộc muốn sống nhƣ thế nào? Cả đời ngƣời ta vì 

điều gì mà truy cầu? 

Có ngƣời quan niệm cho rằng: “Chính cuộc đời 

là uổng phí trong khi đó chúng ta lại ước ao để được 

sống”. “Sanh, lão, bệnh đau khổ là cái giá mà 

chúng ta phải trả bởi vì chúng ta có cái thân này làm 

nơi trú ngụ cho chính chúng ta”. Sự sinh ra con 

ngƣời là sự sinh ra đau khổ. Với sự sống của con 

ngƣời thì chỉ có hiện tại là tƣơng đối có thật. Nếu 

chúng ta không sống với hiện tại, không biết chấp 

nhận với hiện tại, thì nhƣ chúng ta đang vận dụng 

hiệu quả khả năng và trí tuệ của chính mình để đi 

đến an lạc hạnh phúc và giải thoát thì chúng ta sẽ bị 

khô héo và già cỗi theo thời gian.  



HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU 

12 

Trong thời đại ngày nay, khi con ngƣời có tiền, 
có quyền lực, và mọi sự trên đời này diễn ra tốt đẹp, 
thì không cần đến bạn. Nhƣng khi địa vị và sức khỏe 
suy giảm, con ngƣời nhanh chóng nhận ra sự cần 
thiết của những ngƣời bạn. Tình cảm con ngƣời là 
quan trọng hơn hết và hành tinh nhỏ bé này chính là 
mái nhà chung cho tất cả con ngƣời. Một khi chúng 

ta xem mọi ngƣời trong mái nhà này là anh em thì 
cũng dễ dàng cởi bỏ đi những động cơ cao ngạo, 
chia rẽ và ta cũng dễ dàng lánh xa sự lừa dối và lạm 
dụng giữa ngƣời với nhau. Chìa khóa đối với một thế 
giới yên bình và hạnh phúc là sự lớn mạnh của lòng 
từ bi. Con ngƣời ngày nay, hơn bao giờ hết đang cần 
đến lòng từ bi. Chỉ có từ bi mới là chiếc xe chở con 
ngƣời tới bờ giải thoát. Từ bi là động lực làm cho 
tâm chúng ta rung động trƣớc sự đau khổ và xoa dịu 
nỗi đớn đau của ngƣời khác. 

Trong cuộc sống, quả thực có rất nhiều thời điểm 
chúng ta đang sống trong mù quáng. Vì để chiếm giữ 
đƣợc thanh danh, lợi ích, tình yêu, vật chất, thậm chí 

là một hơi thở mà lại không hề nghiêm túc nghĩ rằng, 
những thứ ấy rốt cuộc có tác dụng gì đối với thân 
thể và tâm linh của chúng ta? 

Tạo hóa khi đã “tạo” ra con ngƣời với một trái 
tim, một bộ óc, một cái miệng, đôi mắt, đôi tai, đôi 
tay và đôi chân. Nhịp đập của trái tim nhắc nhở con 
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ngƣời phải biết trân trọng và yêu thƣơng con ngƣời 
vô điều kiện. Bộ óc là tài sản to lớn quí giá nhất của 
con ngƣời, không có ai đánh cắp đƣợc và luôn sinh 
sản ra những sản phẩm tinh thần mới lạ (có thể dẫn 
tới của cải vật chất) cho những ngƣời biết cách đầu 
tƣ vào bộ óc của họ. 

Cái miệng là một vũ khí rất lợi hại có tác dụng 

nhƣ con dao hai lƣỡi, tùy ngƣời sử dụng cái miệng 
có thể là một phƣơng tiện để giúp ngƣời, giúp đời 
hoặc một vũ khí hại ngƣời, hại đời. Đôi mắt đƣợc 
sắp xếp ở vị trí luôn nhìn về phía trƣớc (nhìn hiện tại 
và tƣơng lai) và muốn nhìn lại phía sau (nhìn quá 
khứ) phải ngoái lại khi cần thiết. Đôi tai thì ở hai bên 
phải, trái để nghe từ hai phía, những lời tán dƣơng, 
ca tụng lẫn phê bình, chỉ trích, chê bai để giúp con 
ngƣời phân biệt phải trái, đúng sai, thiện ác. Đôi vai 
liền đôi tay để gánh vác trọng trách để tự giúp bản 
thân và giúp ngƣời khác khi có thể. Đôi chân giúp 
con ngƣời di chuyển đó đây để mắt thấy, tai nghe, 
tim cảm nhận, óc suy nghĩ, miệng truyền bá những 
điều hay, tay đƣa ra nâng giúp những ngƣời kém 
may mắn và cần đƣợc giúp đỡ. Tạo hóa đã sáng tạo 
ra con ngƣời và ban tặng cho con ngƣời những sản 
phẩm tuyệt vời. Vì vậy nếu không có một sự hiểu 
biết đúng đắn thì chúng ta khó mà tìm ra một mục 
đích cố định của cuộc đời trên thế gian này thì con 
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ngƣời phải trả giá cho việc tạo ra những ham muốn 
ích kỷ và hẹp hòi. Những sự thèm khát cho sự sinh 
tồn ở tƣơng lai khiến cho con ngƣời không thể sống 
trọn vẹn trong những giây phút hiện tại. Và giây phút 
hiện tại chính là giây phút tuyệt vời nhất của cuộc 
sống con ngƣời.  

Để biết đƣợc mục đích của cuộc sống. Trƣớc 
hết chúng ta phải hiểu về bản chất của cuộc sống con 
ngƣời. Tiếp đó chúng ta phải giữ cho tâm trạng tĩnh 
lặng và an lạc bằng cách tiếp nhận thực hành một 
nguồn lực sống động trong thời đại tri thức khoa học 
này, có nhiều khả năng phát triển và tăng cƣờng        
ảnh hƣởng.  

Con ngƣời có thể giác ngộ, thành một vị Phật, 
nếu con ngƣời thức tỉnh khỏi giấc mộng đƣợc tạo 
nên bởi chính sự vô minh của mình và trở nên chính 
thức hoàn toàn. Chúng ta ý thức đƣợc rằng, những 
gì chúng ta có hôm nay là kết quả của vô số tƣ 
tƣởng và hành vi đƣợc lặp đi lặp lại trong quá khứ.  

Ngƣời ta không phải là con ngƣời đƣợc tạo lập 
sẵn, mà là đang trong quá trình chuyển biến liên 
tục và luôn luôn thay đổi, và nhờ vào đặc điểm của 
sự thay đổi này mà tƣơng lai của chúng ta đƣợc thiết 
lập, nhân cách và số phận của chính bản mình, nhờ 
sự  kiểm  soát  hành  động, lời  nói  và  tƣ  tƣởng  của 
chính mình.  
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Thật vậy con ngƣời trở thành tƣ tƣởng và hành 
động của mình đã chọn và thể hiện. Con ngƣời là 
hoa trái cao nhất trong nấc thang của cây tiến hóa. 
Đấy là yếu tố giúp con ngƣời có thể hiểu đƣợc vị thế 
của mình trong tự nhiên và hiểu đƣợc ý nghĩa đích 
thực của cuộc sống. 

Con ngƣời muốn thoát khỏi sự đau khổ và sợ 
hãi thì hãy luyện tập trí tuệ và từ bi. Đạo Phật coi trí 
tuệ nhƣ một thanh gƣơm, chỉ có thanh gƣơm trí tuệ 
mới chặt đƣợc kẻ thù, đó là Vô minh. Từ đó chúng 
ta có một niềm tin vững mạnh trong cuộc sống này. 

1. Niềm tin vào chính mình và vào cuộc sống 
quyết định sự thành công hay thất bại của chính 
bạn. Nó không mang lại sự thành công cho chúng 
ta, nhƣng mang lại sức mạnh để hành động và  
thành công. 

2. Hãy cảm ơn những thất bại mà tự bản thân 
đã gặp, bởi chính những bài học kinh nghiệm từ 
những thất bại đó sẽ tạo nên những thành công sau 
này cho chúng ta. Chẳng có ai thành công mà không 
trải qua thất bại, thậm chí còn thất bại rất nhiều lần. 

3. Còn có những việc làm rất ý nghĩa, đó chính 
là việc giúp cho một ngƣời bất hạnh, nhìn nhận ra 
rằng mình không bất hạnh. Bởi vì chúng ta biết  
rằng trên đời này chúng ta còn may mắn hơn rất 
nhiều ngƣời. 
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4. Hãy cảm ơn những điều chúng ta chƣa biết. 
Bởi nếu không, chúng ta sẽ không trƣởng thành   
lên đƣợc. 

5. Ngƣời ta có thể quên đi điều chúng ta nói, 
nhƣng những gì chúng ta để lại trong lòng họ thì 
không bao giờ phai nhạt. 

6. Cuộc sống của chúng ta chỉ thật sự ý nghĩa 
và trọn vẹn khi bản thân của chính mình biết giữ gìn 
và nuôi dƣỡng ƣớc mơ, biết ghi nhận, biết tin vào 
những lời hứa. 

7. Chúng ta cần sự hiểu biết và sáng tạo nên 
cuộc sống đã ban cho chúng ta có đôi bàn tay và trí 
óc để khám phá và làm việc. 

8. Nếu chúng ta cảm thấy mất phƣơng hƣớng 
và không biết mục tiêu sống của mình là gì, hãy 
nghĩ đến những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, 
họ đang trải qua những giờ phút cuối cùng của cuộc 
đời. Họ yêu quý cuộc sống biết bao nhƣng sẽ không 
có cơ hội để tự hỏi nhƣ thế nữa. 

9. Có những lúc chúng ta thất vọng, vì đặt niềm 
tin không đúng chỗ. Dù nhƣ thế nào chúng ta đừng 
bao giờ tỏ ra bi quan hay chán nản, cuộc sống thà bị 
lừa dối còn hơn không một lần dám tin. 

10. Không phải lúc nào cũng bận tâm vào quá 
khứ, trừ khi là để rút ra bài học kinh nghiệm. 
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11. Nếu thật sự muốn yêu thƣơng ta phải học 

cách tha thứ. Những lời oán trách hay hận thù đeo 

bám sẽ khiến cho chúng ta chẳng có giây phút thảnh 

thơi để sống cho chính mình. 

12. Thật dễ dàng khi có tên mình trong sổ địa 

chỉ của ngƣời khác nhƣng sẽ rất khó làm cho hình 

ảnh của mình hiện diện trong trái tim của ngƣời ấy. 

13. Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong 

cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, 

chúng ta sẽ không hiểu đƣợc cuộc sống, không có 

đƣợc bản lĩnh, nghị lực nhƣ chúng ta cần phải có, 

cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi 

điều xảy đến với ta. 

15. Chúng ta cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc 

sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn 

vƣợt qua và trở nên mạnh mẽ hơn. 

16. Đừng để những khó khăn đánh gục chúng 

ta, hãy kiên nhẫn rồi chúng ta sẽ vƣợt qua. 

17. Hãy cảm ơn vì chúng ta đã mắc phải những 

lỗi lầm, bởi nếu không, chúng ta không có cơ hội 

nhìn lại bản thân mình để hoàn thiện hơn. 

18. Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả 

chúng ta đều cần sự giúp đỡ, ở bất kỳ khoảnh khắc 

nào trong cuộc đời. 
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19. Đừng chạy trốn mà hãy đón nhận tình 
thƣơng tha nhân, đó là niềm hạnh phúc nhất của đời 
ngƣời chúng ta. 

20. Nếu chúng ta bị phản bội, mất lòng tin và bị 
tổn thƣơng, hãy vƣợt lên, giữ lại những gì tốt đẹp 
nhất còn lại, và đừng tự thƣơng hại mình quá. 
Không quá chìm đắm trong bi thƣơng thì chúng ta 
sẽ chẳng bao giờ trƣởng thành mà bƣớc qua đƣợc. 
Không phải con đƣờng nào cũng rải thảm đỏ hay 
hoa hồng cho chúng ta bƣớc qua, ở đó có cả chông 
gai và nƣớc mắt nữa. 

21. Đừng chờ đợi những gì chúng ta ƣớc 
muốn, mà hãy đi tìm kiếm chúng. Cho nên ngƣời 
Do Thái có một câu nói rằng: “Chờ đợi chỉ khiến 
chúng ta già đi mà thôi”. 

22. Nếu để ý đến những điều chúng ta đang 
có trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ nhận đƣợc 
nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều 
chúng ta không có, thì chúng ta sẽ thấy mình 
không bao giờ có đủ. 

23. Chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ 
ngƣời khác bằng tất cả tấm lòng. 

24. Hãy cảm ơn những lúc chúng ta gặp khó 
khăn, bởi nếu không có khó khăn, thì chúng ta          
sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm    
cuộc sống. 



HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU 

19 

25. Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm 

chí khi chúng ta đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu 

thƣơng chúng ta chỉ vì nụ cƣời của bản thân mình thể 

hiện thôi. Với thế giới đó chỉ là một cá nhân, nhƣng 

đối với một ai đó, chúng ta là cả thế giới. 

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, vật chất vô 

cùng phong phú, xa hoa và trụy lạc, điều gì cũng có. 

Nhƣng cũng chính vì vậy mà nhiều ngƣời vẫn đang 

chìm đắm trong xa hoa trụy lạc, lệ thuộc vào vật 

chất mà không nhận ra. Không ít ngƣời vì xe cộ, 

nhà cửa, sắc đẹp, tình dục, tiền bạc, quyền thế, địa 

vị…  mà đã trở thành nô lệ từ bao giờ. 

Ngƣời xƣa giảng rằng: vật chất, của cải… chỉ 

là vật ngoài thân, khi sinh không mang theo đến, 

khi chết chẳng mang theo đi. Trong khi đó, con 

ngƣời chết đi còn phải trải qua lục đạo luân hồi, 

vậy mà cứ mải mê tranh giành những thứ vật 

ngoại thân đó đến mức làm nô lệ thì có đáng 

không? Trên đƣờng phố rộn ràng, đông đúc kia, 

thử hỏi có bao nhiêu ngƣời không phải là nô lệ 

cho vật chất? Có bao nhiêu ngƣời có thể bảo tồn 

cảm giác lý tính để sinh sống? 

Đạo gia giảng phải chú trọng “phản bổn quy 

chân”, quay trở về với bản tính tiên thiên của con 

ngƣời. Họ cho rằng “phản bổn quy chân” mới là mục 
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đích cuối cùng của sinh mệnh, mới là chốn trở về 

bình an. Trong sâu thẳm chúng ta, chắc hẳn ai cũng 

muốn bản thân và xã hội trở về với chân thật, thiện 

lƣơng. Vậy phải làm thế nào mới có thể thực hiện 

đƣợc điều này? 

Nếu nhƣ có thể không vì “vật ngoài thân” mà ủ 

rũ, không vì “vật ngoài thân” mà trở thành nô lệ thì 

tuy rằng thân thể chúng ta đang sống tại cõi hồng 

trần, nhƣng tâm lại đang ở cõi bồng lai tiên cảnh. 

Đạo lý này quả thực sâu sắc lắm thay. 

Để đạt đƣợc những điều gì, chúng ta cần vạch 

rõ mục tiêu cuối cùng. Điều này rất quan trọng. Và 

một khi xác định những điều cần làm sớm, mọi thứ 

sẽ trở nên rõ ràng hơn. Một cuộc sống không có 

mục đích chính là một cuộc sống không có điểm 

đến. Vì vậy tìm đƣợc hƣớng đi đúng cho cuộc sống 

là một vấn đề thực tại với tất cả chúng ta. 

Với những ý thiển cận đƣợc trình bày trên. 

Chúng tôi hy vọng tất cả các bậc thiện hữu tri thức, 

các vị độc giả, khi đọc cuốn sách “Hạnh Phúc hay 

khổ đau” này, sẽ có một cách nhìn, cách hiểu, cách 

cởi mở và đƣa ra ý kiến riêng. Nếu các vị không 

đồng ý, thì cứ đi tiếp và tự mình tìm hiểu sự thật. 

Điều này có thể rất có giá trị với cuộc đời quý vị. Vì 
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vậy các vị hãy dành một chút thời gian và đầu tƣ 

trong cuộc đời này, để hiểu rõ về con đƣờng các vị 

đang bƣớc đi, lúc đó mới có cảm nhận đƣợc một 

tâm hồn toàn vẹn và tĩnh lặng. 

Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ định hƣớng và 

truyền năng lƣợng tích cực đến cho những ai đang 

“tất tả” đi tìm hạnh phúc, mà không biết hạnh phúc 

đang ở quanh ta và nó đến từ thái độ của chúng ta 

đối với cuộc đời. 

Lời cuối con xin đê đầu đỉnh lễ niệm ân Giác 

Linh thân phụ Pháp danh Tâm Hiền, đã tạo cho con 

đƣợc hình hài sống trên cuộc đời này, và nhị vị cố 

trƣởng lão Hoà Thƣợng Bổn sƣ 
thƣợng

 Trí 
hạ

 Tâm, và 

Hoà Thƣợng 
Thƣợng

 Tín 
Hạ

 Quả, ngƣời đã dạy bảo 

cho con biết thƣơng yêu và tạo cho con nên ngƣời 

nhƣ ngày nay. Con cũng xin đê đầu đỉnh lễ chƣ 

tôn đức trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong 

thời cận đại, chƣ vị  Hòa thƣợng, Thƣợng tọa, đại 

đức tăng, ni khác đã ra công dạy dỗ, khuyên bảo và 

sách tấn cho bản thân con trên bƣớc đƣờng tu học. 

Không có vị thầy minh sƣ, và chƣ vị cao đức thì 

con mãi mãi sẽ không có ngày hôm nay, ngày mà 

con đang đƣợc mặc chiếc áo xuất gia, đƣợc ngồi yên 

tu học, đƣợc thọ nhận những sự hiểu biết đời và đạo 
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để rồi thấm sâu niềm tin, phát nguyện hạnh lớn và 

tâm niệm gắng công tu hành để đền đáp công ơn của 

quý thầy, chƣ vị tổ sƣ, mƣời phƣơng chƣ Phật cùng 

khắp tất cả vạn loài chúng sinh, thập phƣơng thiện 

tín. Có những công đức lành nào trong sự tu tập, 

trong việc viết sách này, con xin hồi hƣớng đến 

quý thầy tổ, phụ mẫu, anh chị em, thân bằng 

quyến thuộc cùng tất cả quý nam nữ Phật tử và 

vạn loại hữu tình, sớm ngộ đƣợc trí tuệ bát nhã 

cùng giải thoát giác ngộ. 

Viết xong vào ngày hành đạo, mùa an cƣ kiết 

hạ năm Kỷ Hợi (tháng 8 năm 2019), tại Trƣờng hạ 

Tổ đình chùa Đại Thành, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh    

Bắc Ninh. 

Tác giả: Thích Thiện Hạnh 
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“CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI 

THỨC DẬY TA CÓ THÊM              

NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƢƠNG” 

 

Tôi đã tìm kiếm rất lâu để chọn cho mình một 
triết lý sống vì tôi biết ý nghĩa quan trọng và sự cần 
thiết của nó. Triết lý sống là những quan điểm, quan 
niệm của con ngƣời về những sự việc diễn ra trong 
cuộc sống. Và đồng thời thể hiện một cái nhìn, một 
cách cảm nhận và đánh giá riêng của bản thân mỗi 
ngƣời. Cuộc đời của mỗi con ngƣời trên trần thế chỉ 
là tạm thời, và ngƣời ta sống vì cái gì không ai có 
thể biết đƣợc, mặc dù thỉnh thoảng ta vẫn tự cho là 
mình có cảm thấy đƣợc ý nghĩa đó. Nếu nhìn nhận 
từ cuộc sống hằng ngày mà không đi sâu hơn, 
chúng ta có thể cho rằng sống vì những ngƣời xung 
quanh ta, vì đồng loại mà trƣớc tiên là thể hiện 
những nụ cƣời nhân ái và cuộc sống đầy đủ của 
ngƣời ấy là niềm hạnh phúc của ta, tiếp đến là 
những ngƣời mà ta không biết cụ thể nhƣng số 
mệnh của ta gắn với họ bằng niềm cảm thông. 

Triết lý sống là kim chỉ nam, là cái định 
hƣớng cho ta thêm tin tƣởng giữa cuộc đời này. 
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Lựa chọn cho mình một ý niệm sống đúng đắn là 
điều kiện cần để có thể vững bƣớc trên con đƣờng 
đã chọn. 

Khoảnh khắc mà tôi biết đƣợc câu thơ này, tôi 

đã nhận thấy nó chính là một triết lý sống không thể 

khác của đời mình. Tình yêu thƣơng, ý nghĩa cuộc 

sống những điều tƣởng chừng nhƣ đơn giản nhƣng 

lại thật khó để nắm bắt. Hiểu đƣợc điều đó, con 

ngƣời mới biết quý trọng cuộc đời mình hơn. Thêm 

yêu thƣơng là thêm sự sống trên hành tinh này. 

Cũng nhƣ những giọt sƣơng long lanh sớm mai còn 

vƣơng trên lá, tinh khôi và thanh khiết đó chính là 

thứ tình cảm gốc rễ sẽ bám sâu và dần nảy nở thêm, 

làm lay động lòng ngƣời. 

Cuộc sống của bản thân mỗi con ngƣời là vật 
quý giá, thiêng liêng nhất mà tạo hóa đã ban tặng. 
Mỗi một ngày chúng ta còn đƣợc cảm nhận vẻ đẹp 
của bình minh đang đến, hãy thầm cảm ơn cuộc 
đời vì vẫn cho ta tồn tại trên cõi đời này. Nếu một 
ngày kia ta không còn đƣợc sống? Không thể có 
đƣợc cảm giác, xúc cảm mỗi ngày? Chính vì vậy, 
dù khi cảm thấy tuyệt vọng nhất, thấy không còn ý 
nghĩa để tồn tại thì cũng đừng bỏ cuộc, hãy luôn 
nghĩ tới một cuộc đời đầy quý giá mà ta đang có. 
Chính cuộc đời đang trải rộng ra và chờ đợi mỗi 
ngƣời khám phá. 
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Thật đáng tiếc, cho đến nay vẫn chƣa có một ai, 
chƣa có một ngôn ngữ hay một cuốn từ điển nào 
giải thích đƣợc trọn vẹn khái niệm này, mỗi ngƣời 
chỉ có thể tự đƣa ra cho mình một đáp án khác nhau. 
Đa phần nhiều ngƣời nghĩ rằng ý nghĩa cuộc sống 
nằm ở sự hoàn thiện, sự thành công những điều đã 
quá mức hoàn hảo, không cần thêm bất cứ sửa chữa 
nào. Nhƣng thành công ở đây không phải là sự giàu 
sang, quyền lực hay danh vọng, mà chính là quá 
trình tìm kiếm ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Bởi 
vì đời là một mớ bòng bong lùng nhùng mà trong 
đó, tiền tài, địa vị, lý trí, tình cảm, bạn, bè, quen, 
thân... đan xen lẫn lộn vào nhau. Vậy nên những 
ngƣời sống trong những hoàn cảnh, điều kiện khác 
nhau, sẽ tạo dựng cho mình một mục đích sống 
khác nhau. Không ai có quyền lên án họ nếu kẻ chỉ 
trích chƣa thực sự hiểu đƣợc cuộc hành trình mà họ 
đã trải qua để định hình đƣợc nó. 

Nhƣng trong cuộc đời mình, chúng ta đã bao 

giờ có suy nghĩ: “Rốt cuộc thì mục đích sống của 

chúng ta là gì? Chúng ta sống để làm cái gì?”. Một 

số ngƣời quan niệm rằng: “Hãy sống nhƣ thế nào để 

cho sau này trở thành một ngƣời giàu có, thành đạt, 

công danh, lợi lộc trọn vẹn cả đôi đƣờng”. Một số 

khác lại nghĩ rằng: “Cuộc sống là để thƣởng thức, 

hƣởng thụ tất cả các thú vui trên cuộc đời”. Và cũng 
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có ngƣời tin: “Cuộc sống, vốn dĩ là những chuyến 

đi”. Vậy thì thế nào mới là đúng? 

Nếu chúng ta xem đời người là một hành trình 
thì có lẽ hoàn thiện hay thành công là cái đích, là 
điều mà ai cũng muốn hướng tới, bởi vì bản chất 
của con người, bản chất của xã hội là không ngừng 
vươn lên. Nhưng cái mục đích đó đâu phải dễ thực 
hiện. Để đạt được sự toàn thiện, toàn mỹ, chúng ta 
phải trải qua một hành trình dài như: đi, vấp ngã, 
lại đi, và tiếp tục vấp ngã, đôi khi lạc lối, đôi khi 
tưởng chừng như đã tìm ra điều mình muốn nhưng 
thực ra lại chưa phải… Nhiều người lạc bước trên 
con đường kiếm tìm ấy, nhiều người tìm thấy câu 
trả lời trong sự hoàn thiện. Họ đạt được thành 
công, và họ reo lên: Tôi sinh ra để chiến thắng, rốt 
cuộc tôi đã tìm thấy rồi, ý nghĩa cuộc sống chính là 
sự hoàn thiện! 

Đó là những lý tưởng, những mục tiêu đã đạt 
được thực hiện một cách trọn vẹn hay những công 
việc được hoàn thành xuất sắc. Nhƣng mặt khác, có 
thực sự tốt khi biến ƣớc mơ làm giàu thành kim chỉ 
nam cho mình dù rằng đó là một ƣớc mơ chính 
đáng? Có nên chỉ vùi mình trong sự hƣởng thụ, bỏ 
qua tất cả những khía cạnh khác của cuộc sống vì sợ 
tuổi xuân trôi qua và tuổi già đang đến? Phàm là 
con ngƣời, một khi chết đi, cùng lắm cũng chỉ 
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chiếm một mảnh đất nhỏ. Tiền tài, của cải, đàn bà... 
lúc nhắm mắt xuôi tay, cũng trở về không. Tƣơng 
tự, không ai có thể ngăn cản thời gian trôi. Vậy thì 
lợi danh, khoái lạc, xét cho đến điểm cuối cùng   
của một cuộc đời con ngƣời, âu cũng chỉ là hƣ vô 
mà thôi. 

Thật sự ít ngƣời nhận ra triết lý sống là để từng 

bƣớc hoàn thiện bản thân. Chúng ta sinh ra, ai cũng 

nhƣ ai, cũng khóc ba tiếng “oa oa oa” chào cuộc 

đời, cũng mình trần nhƣ nhộng, cũng có tâm hồn 

trong veo nhƣ những tờ giấy trắng, bất kể giới tính, 

sắc tộc, màu da. Ngày qua ngày, chúng ta lớn lên, 

đồng thời tờ giấy ấy cũng đƣợc viết lên biết bao 

điều mới mẻ và chúng ta thì còn quá nhỏ để nhận ra 

chữ viết nào đẹp, xấu, chữ viết nào tốt hay tồi tệ. 

Đến một lúc nào đó, khi chúng ta đã đủ trƣởng 

thành để tự mình cảm nhận và đánh giá thế giới 

xung quanh thì đó cũng chính là sự khởi đầu cho 

việc nhìn lại tờ giấy của chính bản thân để xóa đi 

những dòng chữ không phù hợp và viết lại chúng 

theo một cách tốt đẹp hơn. Hay đó chính là bƣớc 

đầu tiên cho sự hoàn thiện bản thân. 

Tuy nhiên “Cuộc đời là một chuỗi những bài 

kiểm tra. Khó khăn chính là những bài kiểm tra. 

Chúng ta đang ở trong một trƣờng đời. Toàn bộ cuộc 
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đời chúng ta là một trƣờng học. Từ khi mới lọt long 

sinh ra cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta đều 

học ở dƣới mái trƣờng này.” Đó là một trƣờng học 

không chính thức. Không có giảng đƣờng, phòng 

học. Tất cả mọi thứ chúng ta nhìn, mọi thứ chúng ta 

nghe, mọi thứ chúng ta cảm nhận, tất cả hạnh phúc 

và khổ đau, tất cả mọi vấn đề khó khăn trong cuộc 

sống, mọi thành công và thất bại đều là bài học dạy 

cho chúng ta hiểu biết và nhìn nhận một cách đúng 

đắn, thiết thực. Khi chúng ta thành đạt, đó là một bài 

kiểm tra. Nó kiểm tra và thử thách mức độ khiêm tốn 

của chúng ta khi đứng trƣớc thành công và vinh 

quang. Hầu hết chúng ta đều rất tự hào, nở mặt mở 

mày và tự cao tự đại trong giờ phút đó: “Ôi, tôi đã 

thành công, tôi đã thành đạt. Trong khi đó có rất 

nhiều ngƣời đang thất bại”. Rồi từ đó, chúng ta 

không còn đối sử với mọi ngƣời một cách trân trọng 

nữa, và đã trở thành những kẻ hãnh tiến và ngã mạn. 

Cũng nhƣ vậy, thất bại cũng là một bài kiểm tra. 

Chúng ta có thể duy trì một nội tâm quân bình, thanh 

thản ra sao khi đứng trƣớc thất bại? Chúng ta có thể 

giữ thăng bằng mà không cảm thấy trầm uất, khổ 

đau, hụt hẫng, không cảm thấy thua kém và bất hạnh 

vì không thành đạt đƣợc? Nó cũng là một bài kiểm 

tra để cho chúng ta thấy bản thân mình có cố gắng 

đứng dậy đƣợc nữa hay không. 
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Con đƣờng nhân sinh của mỗi ngƣời khi đƣa 
mắt đều trông có vẻ rất bình phẳng. Nhƣng tới khi 
thực sự tự mình bƣớc đi mới phát hiện có rất nhiều 
rãnh sâu và bùn lầy trong đó. Trong tâm chúng ta chỉ 
muốn rảo bƣớc thật nhẹ nhàng, nhƣng càng dấn sâu 
hơn mới thấy cuộc sống không hề dễ dàng nhƣ ta vẫn 
tƣởng. Điều quan trọng nhất vẫn là nội tâm sâu thẳm 
bên trong mỗi ngƣời. Tâm hồn nhẹ nhàng quý hơn cả 
ngàn vạn bạc vàng, tâm thái thảnh thơi, tự tại thắng 
cả một đời huy hoàng. Con đƣờng đời sẽ vĩnh viễn 
chẳng bao giờ phẳng lặng. Những truy cầu, thành 
công, trƣởng thành và bƣơn trải để sinh tồn chỉ khiến 
thân tâm chúng ta mệt mỏi. Sự giày vò của những 
gian khổ và bi thƣơng, ly biệt và cô đơn chỉ khiến 
bạn nhốt mình trong đau khổ. Những nhiễu loạn, thị 
phi, giả dối, bất lực bủa vây chỉ khiến chúng ta thêm 
phiền não mà thôi. Vì vậy đừng theo đuổi quá nhiều, 
cũng đừng tranh đấu và lún sâu vào chốn danh lợi. 
Dù chúng ta có kiếm đƣợc một núi tiền, giành đƣợc 
tiếng tăm lừng lẫy nhƣng không có một cái tâm bình 
thản thì chẳng bao giờ chúng ta có điểm dừng chân 
để tận hƣởng những niềm vui. 

Có lẽ, trên con đường đi và tìm, chúng ta học 
được nhiều điều, rút ra nhiều bài học bổ ích không 
chỉ cho mình mà còn cho người khác. Nếu sự hoàn 
thiện tới một cách quá dễ dàng, con đường tìm kiếm 
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quá ngắn ngủi hoặc trải đầy hoa hồng, chắc gì con 
người đã biết trân trọng nó? Tất cả đều là một hành 
trình, ý nghĩa cuộc sống của chúng ta nằm trên 
hành trình ấy, khi mà chúng ta vươn tới sự hoàn 
thiện. Vì vậy, mọi người cũng như tôi, như bao 
người khác, cũng đang trên đường tìm kiếm sự toàn 
thiện, toàn mỹ, nếu ta kiên trì và góp nhặt từ những 
điều nhỏ bé trên đường này. Vì vậy ý nghĩa cuộc 
sống không phải là khi đạt được sự hoàn thiện mà 
chính trên hành trình đi tìm sự hoàn thiện”. Mỗi 
hành động tốt chúng ta thực hiện tự nó đã mang rất 
nhiều ý nghĩa. Cho dù đôi khi kết quả không nhƣ 
mong muốn, nhƣng chúng ta vẫn cảm nhận đƣợc 
cảm giác mãn nguyện vì đã làm theo mách bảo của 
lƣơng tâm mình. Những khát khao không thành, 
những hy vọng không thấy, những thứ dƣờng nhƣ 
chẳng thể buông luôn đeo đuổi và giày vò chúng ta, 
chi bằng để chúng trôi xa theo dòng sông cuộc đời. 
Ai cũng có khi mệt mỏi, nếu mệt mỏi thì hãy dừng 
lại một chút, cho bản thân đƣợc nghỉ ngơi, cho quá 
khứ lặng lẽ trôi xa. Mệt mỏi cũng là điều tốt, nó 
nhắc nhở chúng ta hãy bƣớc chậm lại một chút, cho 
mình thêm chút hy vọng và dũng cảm đối mặt với 
một sự khởi đầu hoàn toàn mới. 

Sống là sự lựa chọn thái độ của bản thân để 

hoàn thành những trách nhiệm cuộc sống trao cho 
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mình. Trời chẳng phụ lòng ngƣời. Làm tốt sứ mệnh 

cuộc sống trao cho ta cũng nhƣ vẽ nên một nét bút 

tuyệt đẹp trong bức tranh lớn của cuộc đời vậy.  

Tôi tin chắc rằng, ai trong chúng ta cũng đã có 

lúc phải tự hỏi rằng: Mình là ai? Tại sao mình lại 

tồn tại? Tại sao cuộc sống cứ lại trôi đi nhƣ thế này? 

Cuộc đời để cho ta đƣợc sống chính là để làm 

những điều có ý nghĩa, không chỉ cho bản thân mà 

cho cả xã hội. Đừng để cuộc sống mỗi ngày trôi qua 

một cách vô nghĩa. Hãy biết chấp nhận nó và biến 

nó trở nên tốt đẹp hơn. Ngạn ngữ Latin có câu rất 

hay: “Đừng sống theo điều ta mong muốn, hãy 

sống theo điều ta có thể”. Cố gắng sống với tất cả 

bản thân mình, sống trọn cuộc đời theo cách ý nghĩa 

nhất. Đó chính là giá trị đích thực, ý nghĩa lớn lao 

của cuộc đời mà ta đang có, đang từng chiêm 

nghiệm một cách rất đúng: “Điều quan trọng không 

phải chúng ta sống đƣợc bao lâu mà chúng ta phải 

sống nhƣ thế nào”. Đó chính là cách sống để cho 

mọi ngƣời nhớ tới những điều chúng ta đang sống 

trong cuộc đời này. 

Cuộc đời đã mang đến cho con ngƣời những 
thất bại để có thể tự hoàn thiện mình hơn. Sau 
những lần vấp ngã, ta mới có khả năng đứng dậy 
một cách mạnh mẽ. Thất bại đem lại kinh nghiệm 
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quý giá cho bản thân mỗi ngƣời. Vì “bị đánh bại chỉ 
là tình trạng nhất thời, bỏ cuộc mới là sự thất bại 
vĩnh viễn”, cho nên điều thiết yếu là mỗi ngƣời cần 
phải có một thái độ đúng đắn khi gặp phải thất bại. 
Cũng nhƣ Ngƣời Mẹ đầy yêu thƣơng, đồng thời tạo 
ra thành công để ta vững tin bƣớc tiếp. Nhƣ vậy mới 
thực sự là một cuộc sống đủ đầy, nhƣ Nguyễn Khải 

đã nói: “Đã gọi là một cuộc đời thì không chỉ có vui 
mà còn có buồn, thường là buồn nhiều hơn. Vì 
không chỉ có đúng mà còn có lầm lẫn, thường lầm 
lẫn nhiều hơn. Vì không chỉ có thành công mà còn 
có thất bại, thường là bại nhiều hơn,…Có những 
kiếp người một đời đau buồn, lầm lẫn, thất bại,…” 
Cuộc đời này gieo vào lòng mỗi ngƣời hạt giống 
niềm tin yêu, hy vọng để tạo thêm sự hứng khởi 
hằng ngày; đem lại bao xúc cảm tƣởng chừng ban 
sơ mà vĩ đại;…Tôi đã từng ngắm biết bao lần cũng 
để chỉ cùng tận hƣởng một cảm giác thân thƣơng: 
đƣợc biển bao la ôm chặt, vỗ về, làm cho ta cảm 
thấy bình yên. Đó chẳng phải là điều tuyệt vời mà 
cuộc sống ƣu ái ban tặng cho con ngƣời? Tất cả chỉ 
có thể tìm thấy đƣợc ở cuộc đời, mà chính là cuộc 
đời đầy ắp và trọn vẹn trong chính mỗi chúng ta. 

Cho nên trên con đƣờng nhân sinh ấy chúng ta 
khi thì bƣớc nông, lúc lại bƣớc sâu, lúc chán 
chƣờng, bi thƣơng, khi lại rạng ngời hy vọng, đôi 
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khi mệt mỏi rã rời, đôi khi hớn hở mừng vui. Nào 
có ai cả một đời đều tràn ngập ánh bình minh tƣơi 
đẹp và vầng trăng sáng mát trong? Nào có ai cả một 
đời tiếng cƣời nói vui vẻ mãi kề bên? Sẽ luôn có 
những khó khăn, nỗi khổ niềm đau cần chúng ta tự 
mình trải nghiệm, tôi luyện chúng ta ngày thêm 
thành thục và hoàn thiện. 

Chúng ta, mỗi ngƣời, đều có một cuộc đời ở 
trƣớc mắt. Đâu là bến? Đâu là bờ? Nếu chúng ta chỉ 
chăm chăm hƣớng tới cái đích đó, nghĩ đến nó mà 
không tƣởng tới cách đạt đƣợc nó thì cũng nhƣ 
chúng ta đang đánh mất đi ý nghĩa cuộc sống trên 
chính hành trình tìm kiếm. Phải kiên trì, phải nhẫn 
nại, phải vui vẻ trƣớc những thất bại, tìm đƣợc cho 
mình niềm vui trên hành trình đi tới sự hoàn mỹ. 
Làm đƣợc điều đó, chúng ta đã tìm thấy ý nghĩa 
cuộc sống điều mình đang cần rồi đấy. 

Đời ngƣời nhƣ dòng sông, thống khổ chỉ là cái 
cớ để chuyển ngoặt. Đời ngƣời nhƣ chiếc lá, niềm 
đau mãi dạt trôi. Đời ngƣời nhƣ vở kịch, khổ tâm 
cũng chỉ bởi những cuộc hội ngộ tƣơng phùng rồi 
lại ly biệt chia xa. Cuộc sống là một chuỗi những 
suy ngẫm và quyết định, đắn đo đƣợc và mất, nắm 
giữ và buông bỏ. Tâm thái bình hòa, cách sống bình 
phẳng, mới là cách tốt nhất giúp tâm trạng chúng ta 
đƣợc neo đậu nơi bến bờ vui. 
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Không những thế, điều mà mỗi ngƣời cần biết 

để đối xử với nhau chính là tình yêu thƣơng. Tình 

yêu là tình cảm lớn lao nhất, nó vƣợt qua mọi giới 

hạn của không gian, thời gian và làm cho “ngƣời 

gần ngƣời hơn”. Yêu thƣơng sẽ tạo nên hạnh phúc, 

và từ đó, các mối quan hệ sẽ xích lại gần với nhau 

hơn. Hạnh phúc cũng nhƣ lâu đài trong câu chuyện 

cổ tích, nơi có con rồng canh giữ, cần phải biết dùng 

yêu thƣơng để vƣợt qua và tới cánh cổng lâu đài. 

Con ngƣời sống không thể thiếu tình yêu thƣơng, 

bởi vì tình yêu thƣơng giữa con ngƣời với con 

ngƣời cũng nhƣ với cuộc sống xung quanh, đƣợc 

xây dựng và tạo nên ngay từ những điều tƣởng 

chừng nhƣ đơn giản nhất. Tình yêu là giá trị làm 

cho mối quan hệ giữa chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. 

Tình yêu thƣơng giúp cho cuộc sống ấm áp; giúp 

con ngƣời thêm yêu cuộc sống. Dành cho nhau sự 

yêu thƣơng cũng là cách giúp cho ta vƣợt qua mọi 

rào cản, khó khăn trong cuộc sống. Đó chính là điều 

mà sẽ đem đến cho cuộc đời này nhiều sự tốt đẹp. 

cho nên cổ nhân có nói rằng: “Luật của cuộc sống ở 

trong sự tử tế của tâm hồn chúng ta. Nếu con tim 

của chúng ta trống rỗng thì không có luật nào hay 

tổ chức nào có thể lấp đầy”. Vì vậy thƣơng yêu 

chính là cái đại diện cho tất cả luật ấy. Tôi không 

muốn nói nhiều tới căn bệnh vô cảm, bệnh đạo đức 
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quen thuộc đang ngày càng làm nhức nhối xã hội, 

mà chỉ đề cập đến cách tăng thêm sự yêu thƣơng 

thực sự. Tôi nhớ mãi câu nói của Elbert Hubbard: 

“Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thƣơng mà 

chúng ta cho đi là sự yêu thƣơng duy nhất mà chúng 

ta giữ đƣợc”. Chính vì vậy, “để yêu thƣơng” cũng 

chính là mục đích mà con ngƣời tồn tại, có yêu 

thƣơng sẽ làm nên tất cả vì “nơi lạnh nhất không 

phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình 

thƣơng”. Phải luôn nhắn nhủ với bản thân cảm ơn 

cuộc đời đã cho ta đƣợc sống, đƣợc tồn tại và cũng 

là để làm điều tuyệt vời và kì diệu nhất, trong cuộc 

đời đã cho chúng ta sống để yêu thƣơng. Biết yêu 

và đƣợc yêu là cách mà ta biết mình còn tồn tại. 

Mỗi ngày còn đƣợc sống thì hãy biết gìn giữ, 

quý trọng cuộc đời và nâng niu nó bằng sự yêu 

thƣơng. Tuy nhiên, yêu thƣơng không phải lúc nào 

cũng là cách đối xử đúng đắn trong mọi trƣờng hợp, 

nhất là với những cái xấu đã thành bản chất. Nói 

nhƣ vậy có nghĩa là cần phải biết đặt niềm tin yêu 

của mình đúng nơi, đúng chỗ để tình yêu thƣơng có 

thể nảy nở và nhân rộng ra hơn. 

Vì vậy, trong lối sống chúng ta học cách dần 

dần rời xa những nhân tố và sự việc làm ảnh hƣởng 

đến tâm trạng, để có thể lắng đọng và tích tụ những 



HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU 

36 

phẩm chất tốt cho bản thân. Khi tạo dựng một cuộc 

sống yên bình và dịu dàng, biển ngƣời mênh mông 

sẽ luôn có ngƣời dõi theo, khích lệ chúng ta đồng 

thời luôn có ngƣời cần sự giúp đỡ, dựa vào ta. Duy 

chỉ có một trái tim lƣơng thiện mới có thể khiến bản 

thân thanh thản, hạnh phúc. Cho nên chúng ta hãy 

trân trọng những phút giây hiện tại và những gì 

mình đang có. 

Toàn bộ cuộc đời này là một bài học tâm 
linh  mà  chúng ta  sinh ra trên đời này là để học      
bài học đó.  Chúng ta  có mặt ở đây, trên  thế 
gian  này, trong  kiếp  nhân sinh  này, trong  thời 
đại này là để  học hỏi  ra những gì cần  học hỏi. Mục 
đích của cuộc đời chúng ta là để trƣởng thành, là để 
giải quyết các vấn đề của mình một cách chánh 
niệm và ý nghĩa. Trí tuệ sẽ đến và chánh niệm cũng 
đến cùng. Vì vậy chúng ta cần phát triển chánh 
niệm và trí tuệ, và luôn luôn sẵn sàng, chuẩn bị, và 
tỉnh thức, không phản ứng một cách máy móc. Vì 
vậy mỗi khi đối diện với một vấn đề khó khăn, 
chúng ta phải tự nhắc nhở mình: “hãy chánh niệm”. 
Hãy thong thả, khoan thai. Hãy trầm tĩnh và đừng 
nghĩ nó là  vấn đề  của riêng  bản thân  mình. 
Đừng  phản ứng lại nó từ những tình cảm cá nhân. 
Hãy nhìn nó từ một tầm nhìn cao hơn. Cứ nhƣ thế, 
cuộc hành trình của ta lại tiếp tục đi qua mỗi chặng 
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đƣờng, tủ sách tâm hồn của chúng ta đƣợc bổ sung 
những cuốn sách mới, thêm vào những chỗ còn 
thiếu hay thay thế cho những chỗ đã bị mục nát theo 
thời gian hoặc những cuốn không còn phù hợp nữa. 
Đôi khi, ở những quãng nghỉ, chúng ta lại lấy ra 
những cuốn sách đó để đọc, để chiêm nghiệm, để 
học đƣợc những điều mới mẻ, sâu sắc hơn. Tất cả 

những điều đó đều để lại trong tâm trí ta những ấn 
tƣợng, tồn tại trong tim ta dƣới dạng những cuốn 
sách ký ức. Tốt có, xấu có, hạnh phúc có, đớn đau, 
sung sƣớng, tủi hờn có... Mỗi cuốn sách lại mang 
đến cho ta những bài học, giúp ta nhận ra những 
điều ý nghĩa trong cuộc sống, những giá trị đích 
thực, kiến thức vô giá, mục đích cao cả. Cứ nhƣ vậy, 
thì chúng sẽ cùng ta phiêu lƣu trên suốt chặng 
đƣờng đời. Và khi đến đích, chúng ta lại trao cho 
con cháu những cuốn sách ấy để chúng có thể tự 
vững bƣớc trên cuộc hành trình của chính chúng.  

Vì vậy sống giữa nhân gian chúng ta hãy biết 
trân trọng những gì mẹ Thiên nhiên ban tặng. Mẹ 
Thiên nhiên luôn yêu thƣơng và chở che cho 
chúng ta. Những cơn mƣa ngọt lành, những dòng 
sông, con suối cho chúng ta giọt nƣớc mát. Mỗi 
sớm mai ông mặt trời lại mỉm cƣời, ùa vào khung 
cửa gọi chúng ta thức giấc. Những hàng cây xanh 
chăm chỉ cung cấp cho chúng ta bầu không khí 
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trong lành. Vạn sự vạn vật dƣờng nhƣ đều sinh ra 
khiến cuộc sống của chúng ta thêm thi vị, ý nghĩa.  

Bởi vì thời gian chẳng khác nào nhƣ con nƣớc 
chảy mãi, chẳng hề quay đầu. Mỗi ngày qua đi thời 
gian lại bóc thêm một lớp thanh xuân trên gƣơng mặt 
mỗi ngƣời, chỉ để lại những mái tóc điểm sƣơng và 
những nếp hằn theo năm tháng. Những điều của 

ngày hôm qua là những điều nên đến và nằm ngoài 
tầm với của chúng ta. Chỉ có ngày hôm nay mới là 
những phút giây mình đang thực sự trải nghiệm cuộc 
sống. Có thể chúng ta sẽ thấy hạnh phúc hay khổ 
đau. Nhƣng hãy tin rằng chúng đến là để giúp chúng 
ta và mọi ngƣời nhận ra điều thực sự trân quý là gì? 
Và quan trọng hơn, hãy luôn dùng tình yêu thƣơng 
để tồn tại vì “sống trong đời sống cần có một tấm 
lòng”, dù chỉ là “để gió cuốn đi”. Những năm tháng 
trong cõi thế gian dạy chúng ta học cách trải nghiệm 
của cuộc sống. Số phận dành cho chúng ta cơ hội 
đƣợc có mặt trên cõi đời. Hãy biết trân quý những gì 
mình có và học cách dùng phép cộng để tình yêu 
nhân đôi, dùng phép trừ để oán hận chia hai, dùng 
phép nhân để lòng biết ơn tăng lên gấp bội. Bởi lẽ 
cuộc sống luôn ẩn chứa những ẩn số.  

Cuộc đời này là những chuyến đi, mỗi chúng ta 
hãy tự thƣởng cho mình những chuyển đi trong đời 
để bản thân mình có cơ hội khám phá những điều 
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mới lạ, những vẻ đẹp của cuộc sống, thiên nhiên, 
đất nƣớc, con ngƣời; Để sau mỗi hành trình trở về 
chúng ta nhƣ đƣợc lại tinh thần, lại hăm hở lạc 
quan, nỗ lực với bao bộn bề cuộc sống đang chờ 
đón. Dù ngắn hay dài thì mỗi cuộc hành trình đó 
đều mang đến cho chúng ta những điều mới lạ, 
những kiến thức bổ ích, hay là những cảm giác thƣ 
thái, nhẹ nhõm mang đến sức sống cho tâm hồn, để 
tạm quên hết mọi bon chen chộn rộn cuộc sống, để 
hồn mình hòa với không khí thiên nhiên; rời xa 
những tính toán đời thƣờng, thả lòng trong những 
khoảng yên bình của cuộc sống. 

Nhƣng có một điều chúng ta biết chắc rằng, chỉ 
cần giữ đƣợc tấm lòng lƣơng thiện và biết nghĩ tới 
ngƣời khác thì cuộc sống cũng sẽ dành tặng cho 
chúng ta những món quà bất ngờ ở những chặng 
đƣờng khác nhau. Chỉ cần giữ đƣợc một tâm thái 
nhƣ vậy bạn mới có đƣợc nhiều niềm vui hơn. 

Điều quan trong là mỗi ngƣời hãy biết xem 
cuộc sống của mình nhƣ một món quà mà tình yêu 
thƣơng là chìa khóa mở ra hộp quà ấy. Đó chính là 
cuộc sống một chuỗi dài của những cảm giác, là 
một trạng thái tinh thần. Dẫu cuộc sống muôn màu 
muôn vẻ, nhƣng chúng ta cần sống một cách vui 
vẻ, thoải mái. Tất cả mọi ngƣời cũng nhƣ tôi, hãy 
luôn thầm nghĩ: “Cảm ơn cuộc đời”! 
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CUỘC HÀNH TRÌNH TU TẬP CỦA            

CHÚNG TA  PHẢI BIẾT “NHẶT 

RÁC, LƢỢM RÁC VÀ ĐỔ RÁC” 

 

Cổ nhân thƣờng nói: “Sống có đức thì ở đâu 

Thần Phật cũng biết”. Khi lòng không yên thì sống 

giữa đền, giữa chùa cũng không thấy yên. Khi lòng 

không từ bi thì quỳ dƣới chân Thần Phật trong tiếng 

mõ, tiếng chuông… lòng vẫn ác. Khi lòng không 

hiểu đƣợc hạnh phúc thì nằm giữa bạc vàng, châu 

báu cùng vẫn thấy bất hạnh. 

Cuộc sống này luôn công bằng, không cho 

không ai điều gì và cũng không vô tình lấy đi của ai 

bất cứ điều gì mà không có sự bù đắp, trả giá. Đừng 

cảm thấy mình mất tất cả hay có tất cả mà không 

suy nghĩ cho những ngƣời xung quanh. Sẽ đến một 

lúc nào đó, chúng ta phải bật khóc, nhƣng không vì 

một lý do nào cả. Đó chính là lúc chúng ta nhận ra 

mình đã đánh mất quá nhiều thứ và không bao giờ 

lấy lại đƣợc chúng nữa. 

Cho nên ngƣời biết tu phải cần lau chùi (trau 

dồi) cái Tâm cho sáng lại. Cái Tâm vốn không phải 
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tối, chỉ vì bị cái tập tục mờ ám, tƣ dục phủ che, cho 

nên bỏ đƣợc các vật phủ che làm mờ ám đi, tự nhiên 

cái Tâm của chúng ta bừng sáng lại nhƣ buổi ban 

sơ, để ứng hiệp cùng Trời, vì Trời và Tâm con 

ngƣời vốn là một. Vì vậy trong việc tu hành, cốt 

phải lấy Tâm làm nền móng. Cái tâm mà giữ đƣợc 

hƣ không, thì ngoại vật hết xâm nhập, mà nội niệm 

cũng không sanh đƣợc, nhƣ thế là dứt cả tham sân, 

phiền não, khỏi lo tạo nghiệp, thì không còn chƣớng 

ngại nữa. Nếu lập trƣờng tu hành của chúng ta 

không đƣợc rõ ràng thì rất dễ chùn bƣớc và bỏ cuộc 

một khi gặp trở ngại hoặc khó khăn.  

Đạo Phật là con đƣờng giúp ta ngộ ra bản chất 
của thiện ác, nguồn gốc của mọi đau khổ và hƣớng 
ta đi đến cái đức lành giải thoát. Mà đạo nào thì 
cũng phải lấy đức làm chuẩn, nếu cái tâm đức mà 
không có đạo làm bệ đỡ thì nó cũng lênh đênh trôi 
nổi, sa vào dị đoan mê tín, huyễn hoặc cho mình và 
ngƣời một cách hết sức tai hại. Vì lòng tham không 
đáy, ngã mạn vô chừng, dục vọng miên man truyền 
kiếp. Sự ngu tối, cố chấp là chỗ dựa lý tƣởng cho 
những sai lầm và tội ác. Đức Phật không phải là 
một vị thần linh có quyền năng ban phúc hay giáng 
tội cho ai cả. Phúc hay tội do chính bản thân mình 
gây ra và cũng chỉ có chính mình giải trừ nghiệp 
của mình mà thôi. 



HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU 

42 

Cho nên Đức Phật đã nói, Ta là Phật đã thành 
còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là vạn vật 
đều hội đủ thanh tịnh, từ bi. Mà muốn khai triển nó 
để cứu mình cứu ngƣời thì phải xuất phát từ trí tuệ 
sáng suốt, xuất phát từ gốc tâm của chính mỗi con 
ngƣời. Cái đó là tự mình, do mình chứ không ai 
mang đến để cho mình cả. Nên vào chùa cầu xin là 

làm chuyện không có nền tảng. Và phải luôn hiểu 
rằng cứu cánh của Phật giáo là giải thoát khỏi 
những phiền não để con ngƣời thêm tinh tấn mà 
sống cho đẹp và có ích cho mình cho ngƣời, chứ 
đức Phật không dạy chúng ta trở thành những con 
cừu chỉ biết phục tùng một cách thụ động đến mức 
ngu muội trong tăm tối. 

Ngƣời tu không phải chỉ biết đổ rác cho mình 
mà còn chỉ cho ngƣời khác cách đổ rác. Sống trên 
đời là phải mang đống rác đó chính là cái thân này, 
và mỗi ngày đi qua là phải tiếp tục cuộc hành trình 
“nhặt rác, lƣợm rác và đổ rác”. Chỉ cần xem mình là 
“rác” thì cuộc đời này đẹp biết bao nhiêu. Chúng ta 
hy sinh nhiều hơn là cho ngƣời khác, biết vui với 
cái thiện, biết trân quý đến những điều tốt, vững 
vàng trƣớc giông tố của cuộc đời. Vì vậy bản chất 
của Phật giáo là giáo dục sống có đạo đức (giới), 
sống có ý thức (định) và nhằm đạt trí tuệ (tuệ). Đối 
tƣợng giáo dục của Phật giáo là con ngƣời đƣợc 
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phân thành hai giới là xuất gia và tại gia. Giới xuất 
gia thì đƣơng nhiên phải nhận đƣợc sự giáo dục 
trong các chùa viện. Với giới tại gia nói chung và 
giới trẻ nói riêng, Đức Phật có rất nhiều bài kinh về 
đạo đức nhằm giáo hóa họ trở thành những ngƣời 
đáng đƣợc tôn kính trong xã hội và sống an lạc hạnh 
phúc ngay cuộc đời này. 

Thời đại hội nhập, đạo Phật cần gìn giữ những 

mặt tích cực của Phật giáo ngày xƣa và phát triển, 

đổi mới hơn nữa những mặt hạn chế để giữ vững vị 

thế của đạo Pháp tuyệt vời nhất trên thế giới. Do đó, 

đạo Phật xƣa và nay có nhiều điểm khác biệt. Tuy 

nhiên nhìn chung, cốt lõi giác ngộ, giải thoát của 

đạo Phật vẫn luôn đƣợc duy trì song song với những 

chân lý từ lời dạy của Đức Phật. 

Thông điệp đầu tiên của đạo Phật là hình ảnh 

một em bé bƣớc đi trên bảy bông sen. Đó là hình ảnh 

những bƣớc đi thanh tịnh vô nhiễm của một cái tâm 

không có sự phân biệt, chất chứa. Và em bé đó đã 

thốt lên: “Trên trời dƣới trời chỉ có Ta là tôn quí”. 

Sự tôn quí mà Đức Phật tuyên bố là sự tôn quí của 

bậc giác ngộ và sự giác ngộ, của  cái tâm rỗng suốt 

thấy đƣợc tánh không đồng thời thấy đƣợc tính toàn 

hảo của chính mình và thế giới, và hƣớng dẫn chúng 

sanh thấy đƣợc điều đó để giải thoát.  
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Hình tƣợng Đức Phật mang ý nghĩa bao hàm 

cho ánh sáng của trí tuệ soi tới chúng sinh. Và nhờ 

chính trí tuệ tuyệt luân vô nhiễm đó mà xóa đi mọi 

mầm mống của tội ác. Ngƣời đến chùa cốt yếu nhất 

là để nƣơng nhờ tha lực của Phật mà xây dựng điều 

thiện trên nền tảng trí tuệ Phật chứ không nên nhằm 

mục đích khác. Vì triết lý của nhà Phật là dạy cho 

chúng sinh về vũ trụ quan, nhân sinh quan chứ 

không hề dạy cho chúng sinh đi cầu xin. Tâm ta 

cũng là tâm Phật, mà cái tâm đó phải vì ngƣời khác 

chứ không chỉ bo bo vì mình. Đạo Phật hoàn toàn 

không có chỗ nào dành cho vấn đề thần bí hay mê 

tín dị đoan cả. Vì tâm nhờ có tuệ thì tâm mới trong 

sạch. Nếu tâm mà không tuệ thì dễ dàng trôi nổi vào 

bến bờ dị đoan mê tín, hại mình hại ngƣời.  

Do vậy, chúng ta cần phải phân rác rất cần 

thiết và quan trọng không thể thiếu đối với hoa, 

và đời sống con ngƣời. Trong tâm thức của chúng 

ta cũng tƣơng tự nhƣ thế, có khá nhiều rác 

rƣởi phiền não nhƣ tham lam, giận hờn, trách móc, 

lo sợ, đố kị, phân biệt, buồn chán, v.v… Những hạt 

giống tiêu cực này ẩn tàng trong chiều sâu tâm 

thức của ta, khi đủ điều kiện thì chúng sẽ hiện 

hành   và  chi  phối   lên  đời   sống  con  ngƣời,  tạo  

ra nhiều thống khổ, bất an. 
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Tuy nhiên, nếu ta biết cách tu tập và chuyển 
hóa thì rác phiền não kia cũng sẽ trở thành bông 
hoa thanh khiết, thơm tho và lan tỏa hƣơng thơm để 
hiến tặng cho cuộc đời. Ngƣợc lại, nếu ta không 
biết vun bón, tƣới tẩm cho hoa mỗi ngày thì nó       
rất mau chóng héo hon và tàn lụi. Đối với con 
ngƣời cũng vậy. Để thấy rác chính là hoa, hoa và rác 
vốn không hai cũng nhƣ khổ đau làm nên hạnh 
phúc, phiền não chính là Bồ đề, chúng ta cần phải trở 
về với chính mình để chăm sóc cho đóa hoa tâm hồn 
đƣợc  nở  rộ  và  thêm  phần  hƣơng  sắc.  Nhƣng  vì 
chúng ta không nhận ra đƣợc bài học quý giá và thiết 
thực từ khổ đau, nên chúng ta thiếu khả năng chuyển 
hóa đau khổ của tự thân cũng nhƣ không thông 
cảm và chia sẻ tình thƣơng yêu đến cho những ai gặp 
phải hoàn cảnh éo le, trắc trở. Ví nhƣ trong một cái 
thùng chứa đựng rác dơ bẩn, trong đó có những hạt 
ngọc vô cùng quý giá, nếu ta cho rằng, thùng rác quá 
bẩn mà không chịu đƣa tay vào để lấy ngọc ra thì 
thật dại khờ và uổng phí biết bao. Có thể nói 
rằng, thói quen loại trừ và phản kháng lại hiện 
thực là một  trong  những  nguyên  nhân căn bản  tạo 
ra  đau  khổ. Chính  vì  chúng  ta  không  có vốn 
liếng,  tƣ  lƣơng  về  mặt  tinh  thần,  tâm  linh  để 
làm điểm tựa, để quay về chính mình, thì ta sẽ dễ 
dàng bị những cám dỗ vật chất  cuốn trôi. Trong 
mỗi  chúng  ta  đều  có  Phật tính  sáng  suốt, nƣơng 
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nơi mắt thì thấy, nơi tai thì nghe, mũi lƣỡi thân ý 
cũng lại nhƣ vậy. Nếu chúng ta biết  nuôi 
dƣỡng  và  giữ  gìn  tâm  luôn  định  tĩnh và trong 
sáng thì chẳng bị vƣớng kẹt vào bất cứ điều kiện gì 
xảy ra đối với bản thân.   

Trong tâm thức của  chúng ta  cũng  có hai  đặc 
tính căn bản của hoa và rác. Ta có những đức tính 

tốt nhƣ thiện lành, siêng năng,  hiền hòa,  dễ 
thƣơng, tha thứ, biết cảm thông và giúp đỡ cho 
những ai gặp phải hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. 
Điểm tích cực ấy tƣợng trƣng cho bông hoa tƣơi 
đẹp vốn đã có ở nơi mỗi con ngƣời. Và khi tâm ta 
đƣợc nhẹ nhàng, an ổn và hạnh phúc thực sự, đó 
chính là đóa hoa tâm hồn trong ta nở rộ và thơm 
ngát. Tu hành cũng nhƣ thế, chúng ta phải tin mình 
là chủ nhân của bao điều họa phúc, do đó ta 
không ỷ lại vào Phật, Bồ-tát mà ráng cố gắng buông 
xả những gì xấu xa  tội lỗi, bằng trái tim  thƣơng 
yêu  và  hiểu  biết  để  chuyển hóa phiền muộn khổ 
đau, thành an vui hạnh phúc. 

 Ngày nay không ít chƣ Tăng ni, Phật tử lại tự 
sa vào dị đoan thần quyền, tinh thần tu học lại bị 
yếu kém, việc nghe pháp trở thành những giờ thoải 
mái thoáng qua, vì mình chỉ thích nghe những thứ 
lâng lâng cao siêu trên chín từng mây, mà không 
thích nghe nhắc đến những cái gọi là thói hƣ tật xấu, 
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cũng nhƣ những cái chƣa muốn làm, hay chƣa làm 
đƣợc của mình, là những cái mà mình hay cho là 
tầm thƣờng, vụn vặt không đáng nghe. Dù mình có 
muốn công phu tu hành của mình tăng tiến chăng 
nữa, thì mọi thứ vẫn cứ trở ngại và dẫm chân tại 
chỗ. Bởi không đối mặt với những cái tầm thƣờng 
ấy, không vƣợt qua đƣợc những cái vụn vặt ấy thì 

không thể nào tiến sâu vào bên trong đƣợc. Chỉ vì, 
bản tâm không thanh tịnh trùm khắp bất giác vọng 
động mà phân làm cái thấy hƣ vọng cùng cảnh giới 
hƣ vọng. Cảnh giới hƣ vọng là chỉ cho thân căn và 
thế giới ta đang có đây. Do không biết tất cả chỉ là 
hƣ vọng, lại nƣơng vào đó mà phát huy phân biệt. 
Một khi đã có sự phân biệt thì niệm niệm tƣơng tục, 
khởi hoặc tạo nghiệp, khổ đau vô vàn, sanh tử 
chẳng dứt. Sáu đƣờng địa ngục, ngạ quỉ… Từ đó 
phát sinh chính vì con ngƣời quá phân biệt mới nảy 
sinh ra vô số chƣớng ngại mà chƣớng ngại là đi đến 
u tối, sai lầm và tội lỗi mà thôi. 

Cuộc đời tu hành của chúng ta là một hành 

trình đi đổ rác. Bởi vì mỗi ngày, chúng ta thử nhìn 

lại mình xem bản chất thật của thân tâm này là gì, 

có phải là một đống rác vĩ đại hay không? Cả thân 

lẫn tâm đều là “đồ rác”. Một ngƣời đệ tử Phật chân 

chính đƣợc nhắc nhở là mỗi ngày phải biết nhìn lại 

thân tâm này nhƣ một nhóm của nhiều yếu tố. Có 
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lúc ta phải xem nó là một khối danh và sắc (tạm 

hiểu là thân và tâm). Trong dòng luân hồi sinh tử, 

mỗi ngƣời tích trữ cho mình rất nhiều “rác”. Tham, 

sân, si, ái, mạn, nghi, kiến,.. là rác; mà tín, niệm, 

tàm, quý, tinh tấn,... cũng chỉ là rác mà thôi. Khi 

đọc đến đây, chắc nhiều ngƣời sẽ thắc mắc: “Tại 

sao những điều xấu là rác đã đành, mà cái thiện 

cũng đƣợc xem là rác?”. Chúng tôi xin đƣợc mạo 

muội phân ra thành 2 loại rác nhƣ sau: Rác tái chế 

và rác không tái chế phải đem đi phân hủy.  

Trƣớc hết chúng ta dùng những tâm thiện, đức 
tính tốt để tu tập, đó đƣợc xem là phƣơng tiện cho 
việc học đạo, tu đạo, hành đạo, vun bồi ba la mật,... 
đó là “rác tái chế”. Cũng nhƣ chúng ta dùng đống 
phế liệu để làm thành một chiếc xe, chiếc thuyền đƣa 
mình đến bờ giải thoát. Trong quá trình học hỏi, góp 
nhặt những kiến thức thật ra chỉ là hành trình “lƣợm 
rác”, chúng ta xem những điều thiện đó là hay, tốt, 
đẹp...thì chúng ta rất dễ tự hào, ngã mạn và xem 
mình là “số một”, không ai có thể sánh bằng. Chúng 
ta sẽ đắm chìm và tự hào về sự bố thí, trì giới, đa 
văn, thiền định, trí tuệ…của bản thân. Chúng ta tích 
chứa cho thật nhiều kiến văn để vun bồi bản ngã, 
kinh điển gọi đó là “sở tri chƣớng”. Nếu mình không 
biết tận dụng những điều đó vào sự tu tập thì rất dễ 
bị đống kiến thức đó “đè chết” lúc nào không hay 
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(điều này, nhiều “học giả” thƣờng mắc phải, luôn 
dính mắc và chấp chặt so với “hành giả”). Nhƣng 
nếu không học hỏi, tiếp thu thì lấy gì mình suy tƣ, 
vận dụng. Do đó, ngƣời có trí là ngƣời “lƣợm rác có 
chọn lọc”, biết đâu là phế liệu và đâu là phế thải (phế 
liệu có thể tái chế, còn phế thải phải bỏ đi).  

Thứ đến là đối với loại rác không tái chế, đó là 

những đức tính xấu mà hầu nhƣ ai cũng có, tùy theo 
tiền nghiệp của mỗi ngƣời mà chúng có ít hay nhiều 
phiền não, mức độ sâu hay cạn, vi tế hay thô thiển. 
Đó là những sân hận, tật đố, tà kiến, ngã mạn, hoài 
nghi, hôn trầm, thụy miên,... Các vị Thánh là những 
ngƣời đã đổ đƣợc những đống rác trong tâm mình.  

Trong rác sẵn có hoa 

Trong hoa sẵn có rác 

Hoa và rác không hai 

Mê và giác tƣơng tức. 

Bậc Tu Đà Hoàn đổ đƣợc đống rác tà kiến, ngã 

mạn, hoài nghi. Bậc Tƣ Đà Hàm đổ thêm đƣợc 

thêm chút sân và tham ái (nhƣng vẫn còn chút ít). 

Bậc A Na Hàm hoàn toàn không còn chút sân hận 

hay tham luyến vào bất cứ thứ gì, và bậc A La Hán 

dứt trừ toàn bộ những rác rến trong tâm. Đối với các 

vị A La Hán, các ngài làm chỉ để làm, không gieo 
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nhân thiện hay ác, vì không còn bất kỳ dấu vết tái 

sinh nào. Do đó, “cả rác thải công nghiệp và nông 

nghiệp, từ phế liệu cho đến phế thải” đều đã đƣợc 

các vị dọn dẹp một cách toàn diện và triệt để bởi 

tâm Thánh Đạo. 

Phật dạy chúng ta học để hiểu ứng dụng vào tu 
tập, hành trì, chuyển hóa, chớ không phải cầu 
Phật ban cho, nhƣng đa số quí Phật tử cứ xin Phật 
hoài, tu nhƣ vậy biết chừng nào mới chuyển 
hóa hết phiền não tham, sân, si. Bởi ta tham quá 
nhiều thứ, nên xin lâu ngày thấy không hiệu 
nghiệm thì muốn bỏ Phật, bỏ chùa, vì Phật không 
giúp gì đƣợc cho mình. Chúng ta đi chùa là để tu 
theo Phật nhằm chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau, 
thành an vui, hạnh phúc và tin rằng mình làm lành 
đƣợc hƣởng phƣớc, mình làm ác chịu khổ đau, chớ 
Phật, Bồ-tát không thể ban cho ta đƣợc. Phật chỉ là 
ngƣời thầy dẫn đƣờng, chỉ cho ta biết đƣợc con 
đƣờng dẫn đến bình yên hạnh phúc trọn vẹn, còn 
làm đƣợc hay không là do ta quyết định. Do đó, dù 
đã trải qua mấy ngàn năm thăng trầm, thạnh suy, 
vinh nhục, vật đổi sao dời, nhƣng hình ảnh của ngôi 
chùa vẫn mãi mãi hiên ngang hiện hữu tồn tại trong 
lòng ngƣời. Nhƣ lời thơ của Vũ Hoàng Chƣơng         
đã viết: 

“Dân tộc ta không thể nào thua 
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Ðạo Phật ta đời đời sáng lạn 

Dầu trải mấy qua phân ly tán 

Nhƣng vẫn còn núi còn sông 

Còn chót vót mãi ngôi chùa.” 

Ðây cũng còn là nơi để chúng ta tôn thờ hƣớng 
lòng tri ân và báo ân đối với các bậc tiền nhân, 

những vị đã có công lao dựng nƣớc và giữ nƣớc, 
gần nhứt là các đấng sinh thành đã dày công khó 
nhọc giáo dƣỡng chúng ta nên ngƣời. 

Ngôi chùa còn có nhiều chức năng nhằm nuôi 

dƣỡng đời sống tâm linh và đóng góp xây dựng nếp 

sống đạo đức hiền hòa cao đẹp cho con ngƣời theo 

chiều hƣớng thánh thiện. Phật giáo dạy ngƣời Phật 

tử phải ăn ở hiền lành. Năm giới cấm của ngƣời 

Phật tử tại gia, đó là 5 nguyên lý đạo đức căn bản 

mà ngƣời Phật tử phải giữ gìn cẩn thận. Ðồng thời 

phải ý thức và áp dụng lý nhân quả vào đời sống. 

Vào chùa, ta thƣờng thấy hình tƣợng Phổ Hiền Bồ-

tát trong Hoa nghiêm Tam thánh cầm bông sen giơ 

lên, đó là một biểu tƣợng triết lý vừa sâu thẳm vừa 

hết sức gần gũi - thế giới của sự dấn thân và giải 

thoát. Ý nghĩa đó là một thông điệp với mọi ngƣời, 

vào chùa là đi tìm lại chính mình, đi tìm lại cái tâm 

thất lạc của mình trong chốn bụi bặm xô bồ ngoài 

kia. Chứ không phải vào chùa để cầu xin, để đạt 
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đƣợc điều này điều nọ… Vào chùa là ta đi tìm cái 

bản thể Chân nhƣ, đi tìm cốt lõi của bản chất tốt đẹp 

sâu xa nhất của chính bản thân mình. Đi tìm cái trí 

tuệ Bát-nhã để vén đám mây mù u tối che đậy cái 

thân tâm sáng suốt của mình. 

Có nhƣ thế thì ngƣời tu mới tránh đƣợc những 
điều tội lỗi. Ðó là hƣớng tiến thăng hoa đạo đức của 
ngƣời Phật tử trong việc tu thân tề gia và đem lại 
nhiều lợi ích cho nhân quần xã hội. Ðồng thời, cũng 
còn đáp ứng đƣợc những nhu cầu tín ngƣỡng, thờ 
phụng, lễ bái, tu học, sinh hoạt xã hội của mọi tầng 
lớp dân chúng. Do đó, ngôi chùa thật là quan trọng 
mà chúng ta cần phải có bổn phận bảo tồn duy trì và 
phát huy mạnh mẽ trong tinh thần phụng sự nhân 
sinh. Ngƣời đến chùa cảm nhận sự thanh thản, nhẹ 
nhàng từng bƣớc chân khi tiến vào đại điện. Không 
gian này giúp mọi ngƣời kịp xả bỏ, lắng dịu, giảm 
nhẹ những âu lo trƣớc khi vào chùa dâng hƣơng lễ 
Phật. Bởi vì bên ngoài cổng chùa là cuộc sống thế 
tục đầy lo âu, bất an. Khi bƣớc vào trƣớc sân chùa 
chúng ta thấy có ao sen hoặc hồ sen còn gọi là ao 
tĩnh tâm, tôn trí tƣợng Bồ Tát Quan Thế Âm ở giữa 
để mọi ngƣời vãn cảnh mà gột rửa lòng trần, xua tan 
niềm tục lụy, để lắng lòng bình tâm trong giây lát 
trƣớc khi vào chính điện là không gian chính ngôi 
Tam bảo chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca với tƣ 
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thế thiền quán an nhiên nhƣ nhắc nhở mọi ngƣời 
quay về với bản tâm của mình. Bồ Tát Quan Thế 
Âm với ánh mắt hiền hòa, tay cầm nhành dƣơng và 
bình cam lộ nhƣ xua tan bao nỗi khổ trần ai, làm 
cho mọi ngƣời có cảm nhận nhƣ đang đƣợc che chở 
hƣớng dẫn giúp đỡ chúng ta tu tập tâm linh thoát tục 
giữa đời thƣờng. Lập đức, lập công, lập ngôn là 

cảnh giới cao nhất mà cổ nhân thực hiện những giá 
trị nhân sinh của chính mình.  

Vào chùa là đi tìm chính cái tâm trong sạch của 
ta để hòa vào cái tâm trong sạch của ngƣời trên cơ 
sở trí tuệ Phật mà giải trừ phiền não ác nghiệp, 
những dục vọng thấp hèn, những ganh đua hơn 
kém… để sống tốt, cùng nhau đi đến bến bờ của 
hạnh phúc viên mãn. Chƣ Phật Bồ Tát cho chúng ta 
cơ hội, cho chúng ta sứ mệnh, chúng ta phải chăm 
chỉ nỗ lực mà làm cho tốt thì mới có thể thật sự làm 
đến đƣợc “trên đền bốn ơn nặng, dƣới cứu khổ ba 
đƣờng”. Nếu không mà nói, chúng ta mỗi ngày đọc 
kệ hồi hƣớng đọc đến đổ cả mồ hôi, “nguyện đem 

công đức này”, chúng ta lấy công đức gì chứ? Công 
đức ở đâu chứ? Ngày ngày đều niệm “nguyện đem 
công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ”, bạn đem 
công đức gì để hồi hƣớng đây? Sự huân tu nhƣ vậy, 
quả đức không thể nghĩ bàn. 
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Hãy loại bỏ những tiếng ồn ào từ thế giới bên 
ngoài, và tập trung vào lắng nghe tiếng nói phát ra 
từ bên trong con ngƣời chúng ta. Cũng đừng để 
những thứ tiêu cực tác động lên tâm trí của mình, 
hãy để những gì chúng ta tin tƣởng luôn hiện diện 
trong trái tim. Chúng ta học Phật biết rõ đƣờng đi 
rồi, phải ráng giữ gìn canh chừng con trâu tâm của 

mình, gọi là chăm sóc tâm. Mỗi ngƣời có tâm báu 
mà không lo chăm sóc, để nó buông lung chạy theo 
những cái không đáng để tạo thành khổ đau, tự 
mình làm khổ mình. Chính mình làm khổ mình, thì 
chính mình chuyển hóa cho mình đƣợc an vui, chứ 
không ai xen vào đƣợc. Và đó mới là an vui chân 
thật. An vui của ngƣời khác đem lại không phải là 
an vui chân thật. 

Ngƣời biết tu cần phải chăm sóc tâm thật kỹ, 

ngay từ đầu cố gắng giữ gìn tâm Phật sáng suốt, 

canh chừng tâm trộm lén lút ra ngoài, đừng để bị 

nguy hại. Nhiều khi chỉ cần một niệm sai lầm không 

làm chủ đƣợc là nó dẫn đi xa, rất phải cẩn thận ngay 

từng tâm niệm. Ngƣời tu Phật là để chuyển hóa, sửa 

đổi, đó là khả năng sẵn có nơi mỗi ngƣời không 

phải cầu ai đem đến cho mình. Ai ai cũng có Phật 

tánh sáng suốt, hay là tâm Phật bất sinh, chính đó là 

điểm quan trọng. Chính vì có tâm Phật sáng suốt 

nên mới có bậc Hiền, bậc Thánh, có chúng sinh 
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thành Phật. Nhờ có nó mà các Ngài giác ngộ, 

chuyển chúng sinh thành Phật. Nếu không có thì tất 

cả làm chúng sinh mãi mãi, không có nó thì tu thế 

nào cũng không chuyển đƣợc. Đó là một ân huệ lớn, 

niềm tin để mọi ngƣời tu tập chuyển hóa. 
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TỰ LÀM Ô NHIỄM TINH THẦN 

VÀ TRÍ TUỆ CỦA CHÍNH MÌNH 

 

Hôm nay là ngày chủ nhật 18.2.2019 (13. 

giêng) cũng là ngày giữa tháng của đầu năm mới Kỷ 

Hợi (2019), thời tiết miền Bắc chuyển mát mẻ sau 

chuỗi ngày đầu năm nóng nhƣ mùa hè, mọi ngƣời 

đƣợc đón không khí se se lạnh và có những hạt mƣa 

phùn lất phất đúng chất tết. Vào dịp đầu xuân, mỗi 

ngƣời dân thƣờng tìm về chốn linh thiêng để cầu 

bình an, may mắn cho năm mới. Sau khi tôi xem 

qua tin tức đƣợc biết có những  trang báo phản ảnh 

nhiều chùa tổ chức cúng Dâng sao giải hạn, biến 

ngôi chùa làm thƣơng mại hóa, biến Đức Phật và Bồ 

Tát thành một vị thần thánh ban phúc giáng hoạ. 

Thật sự khi đọc qua những lời phản cảm đó lòng tôi 

đau thắt khó tả, tự nghĩ rằng chính những vị làm sứ 

giả của Nhƣ Lai, mặc áo Nhƣ Lai, ngồi tòa Nhƣ Lai, 

nói lời của Nhƣ Lai, vậy mà làm ngƣợc lại với lý 

tƣởng giác ngộ của đức Phật cứu khổ ban vui cho 

chúng sinh. Và chính những vị ấy đã làm không 

đúng tinh thần thuần khiết của Phật giáo, ảnh hƣởng 

đến hình ảnh tăng già Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
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Từ bao đời nay, lễ hội đã trở thành nhu cầu 

không thể thiếu trong đời sống, sinh hoạt văn hóa, 

tâm linh của mỗi ngƣời. Hằng năm, cứ mỗi độ xuân 

về, ngƣời dân lại nô nức đi lễ hội: đình, đền, chùa, 

để thể hiện lòng thành tâm, cầu mong một năm bình 

an, may mắn đến với bản thân, gia đình và ngƣời 

thân. Đồng thời, cũng là dịp để đƣợc hòa mình vào 

những nghi lễ đậm đà bản sắc văn hóa của mỗi 

vùng quê, đất nƣớc... Trong lễ hội có sự kết hợp 

giữa lễ và hội, đan xen giữa tín ngƣỡng dân gian, 

thờ thần hoàng làng, tín ngƣỡng phồn thực... Ý 

nghĩa phần lễ trong các lễ hội Xuân không chỉ thuần 

túy mang yếu tố tín ngƣỡng mà còn là hình thức 

sinh hoạt văn hóa tinh thần mang đậm nét đạo lý, 

truyền thống tôn kính tổ tiên, “uống nƣớc nhớ 

nguồn”, tƣởng nhớ công đức của các vị anh hùng, 

danh nhân có công xây dựng và bảo vệ quê hƣơng, 

đất nƣớc, những bậc tiền nhân có công lớn trong 

việc khai hoang, mở đất, chiêu dân, lập ấp, truyền 

nghề mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân 

dân. Ngƣời dân đến và tham gia lễ hội nhƣ là một 

nhu cầu tự thân, với tâm nguyện tốt lành và hƣớng 

thiện. Sau một năm bộn bề công việc, với những lo 

toan cuộc sống hằng ngày, tham gia trẩy hội ngày 

xuân, khách hành hƣơng sẽ giải tỏa những âu lo, 

phiền muộn của cuộc sống, đƣợc thƣ giãn với 
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những trò chơi dân gian lành mạnh, đƣợc tham 

quan, thƣởng ngoạn, tìm hiểu về các di tích lịch sử - 

danh lam thắng cảnh của quê hƣơng, đất nƣớc. 

Đi lễ chùa đầu năm là một nét đẹp trong đời 
sống tâm linh của ngƣời Việt, đi lễ chùa đầu năm 
không chỉ để cầu nguyện, mà đó còn là khoảng thời 
gian để con ngƣời tĩnh tâm hƣớng về cõi Phật. Mỗi 
ngƣời đến chùa với những mục đích khác nhau, 
ngƣời thì cầu tài, cầu lộc, cầu duyên; ngƣời thì cầu 
bình an, sức khỏe cho bản thân và gia đình. Cũng có 
những ngƣời đến chùa chỉ để tìm lấy những giây 
phút bình yên, nhằm xua tan những lo toan bộn bề 
trong cuộc sống. Tuy nhiên bên cạnh những ngƣời 
đến chùa với đúng nghĩa lễ Phật, học Chánh pháp, 
hành thiện tích đức thì cũng không ít, ngƣời đến 
chốn cửa thiền làm những điều trái giáo lý nhà Phật, 
ngƣợc với thuần phong mỹ tục. Sự thiếu hiểu biết về 
đạo Phật đang làm méo mó, biến dạng các lễ hội gắn 
với chùa chiền. Do vậy để hoạt động tín ngƣỡng diễn 
ra đúng với bản chất, góp phần tiết kiệm thời gian, 
tiền bạc, bài trừ mê tín dị đoan thì cần có cái nhìn 
đúng đắn về chùa chiền và giáo lý đạo Phật đều 
hƣớng con ngƣời đến sự chân - thiện - mỹ. 

Theo quan điểm Phật giáo sự hủy hoại môi 
sinh, ô nhiễm môi trƣờng là hậu quả đỉnh cao tƣ duy 
của chúng ta, con đƣờng tƣ duy và hƣởng thụ, lạc 
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thú của con ngƣời. Thế nên nguyên nhân chính của 
cuộc khủng hoảng lớn về môi sinh đang đƣợc báo 
động là do vô minh và tham ái. Học thuyết Duyên 
khởi, nền tảng của giáo dục Phật giáo chỉ ra rằng 
con ngƣời là tập hợp 5 uẩn: (sắc, thọ, tƣởng, hành, 
thức). Trong đó, sắc uẩn của một con ngƣời là bao 
gồm thân vật lý của ngƣời ấy và toàn thể thế giới 
vật lý. Điều đó có nghĩa thiên nhiên hay môi sinh 
thực sự là cơ thể của con ngƣời, hay một phần rất 
lớn của cơ thể con ngƣời. Con ngƣời không thể tồn 
tại đƣợc nếu không có môi sinh. Nếu môi sinh hay 
thiên nhiên bị ô nhiễm trầm trọng thì cơ thể vật lý 
của con ngƣời, hay đời sống của con ngƣời cũng bị 
hủy diệt. Vậy là khi con ngƣời hiểu rõ sự thật 
Duyên khởi thì con ngƣời sẽ tự nguyện bảo vệ môi 
sinh khỏi ô nhiễm. Đó cũng là ý nghĩa bảo vệ nguồn 
sống, nguồn hạnh phúc của nhân loại. 

Con ngƣời muốn bình an, hạnh phúc thì trong 
cuộc sống thƣờng ngày phải làm việc theo hiến 
pháp, pháp luật. Muốn ấm no, hạnh phúc không có 
gì khác ngoài việc phải nỗ lực lao động chân chính. 
Chẳng thần Phật nào chứng giám cho lòng tham, 
không cần làm vẫn có đƣợc tài lộc. Mỗi ngƣời cần 
phải chuẩn bị tâm thế khi đi lễ chùa. Tâm thế đó là 
cách ứng xử, ăn nói, đi đứng, cách dâng hƣơng hoa, 
cúng bái... Cần ăn mặc lịch sự, trang nghiêm, không 
chen lấn xô đẩy nơi linh thiêng, không dâng đồ lễ 
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mặn ở cửa Phật. Ngoài ra, ngƣời dân cũng không 
nên đặt tiền lẻ lên các ban hay vào tay Phật. Điều 
này khiến việc hành lễ trở nên trần tục. “Đừng vì 
lòng tham, sự vụ lợi mà vật chất hóa đời sống tâm 
linh”. Có điều, nhiều ngƣời đang có quan niệm sai 
lầm khi cho rằng đến chùa để cầu lợi lộc, tiền bạc 
và có những hành động phản cảm ở chốn linh 
thiêng. “Lối sống của chúng ta cũng là nguyên nhân 
của sự nhiễm ô tâm hồn (tham giận, sân hận, si mê, 
ganh ghét, đố kỵ, thù hận..). Chúng ta đi tìm hạnh 
phúc mà lại chạy theo giận dữ, sợ hãi và phân biệt. 
Do đó, khi tham gia những khóa tu, những ngày học 
giáo lý hoặc tu thiền, là mục đích tập cho chúng ta 
có cơ hội tìm ra nguồn gốc ẩn sâu của năng lƣợng 
nhiễm ô của chính mình”. 

Thực tế, khi đức Phật còn tại thế, bảo vệ môi 
sinh chƣa đặt thành vấn đề, thế nhƣng đức Phật với 
trí tuệ sáng suốt và lòng từ bi cứu khổ của Ngài, 
Ngài đã là bậc vĩ nhân, là nhà Giáo dục của nhân 
loại đã hƣớng dẫn con ngƣời thực thi nếp sống hài 
hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi sinh là bảo vệ sự 
sống con ngƣời. Cụ thể, với trách nhiệm của bậc 
Đạo Sƣ, Ngài đã chủ động tạo ra một môi trƣờng tu 
học thích hợp cho những đệ tử xuất gia và tại gia 
của Ngài, đức Phật đã chủ động tìm cách xây dựng 
cho mình và cho hội chúng Tăng già một nếp sống 
hài hòa với thiên nhiên, một môi trƣờng tu tập thích 
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hợp hƣớng tới giác ngộ và Niết bàn. Trong 45 năm 
(hoặc 49 năm) thuyết pháp độ sinh, Ngài để lại cho 
chúng ta hình ảnh một bậc đạo sƣ đi bộ từ làng này 
qua làng khác, từ đô thị này qua đô thị khác, sau khi 
khất thực trở về, thƣờng ngồi trong một khu rừng 
gần đó để an nghỉ hoặc thuyết pháp, hoặc ngồi thiền 
cho đến chiều. Nếp sống này đƣợc kinh điển ghi lại, 
nhƣ là vấn đề cảnh thức gìn giữ môi trƣờng, giảm 
thiểu ô nhiễm: “Nhất bát thiên gia phạn, Cô thân 
vạn lý du, Kỳ vị sinh tử sự, Giáo hóa độ xuân thu” 
(Một bát ăn ngàn nhà, Một thân di vạn dặm. Vì vấn 
đề sinh tử, Giáo hóa độ ngày qua). Nhƣ chúng ta 
đều biết, con ngƣời ngoài thân thì còn 1 phần không 
thể thiếu là phần tâm, phần thân thực hiện các việc 
mà tâm muốn làm. 

Nói về phần tâm, ta chỉ cần hiểu khái niệm 
chung nhất là có 6 tâm chi phối ta gồm 3 tâm thiện 
là vô tham, vô sân và vô si. 3 tâm bất thiện gồm 
tham, sân và si. Nếu ta đi hành lễ bằng 3 tâm thiện, 
hƣớng tâm mình kính ngƣỡng các bậc thánh nhân, 
nguyện noi gƣơng các vị ấy sống thiện lành, không 
làm các việc ác, chỉ làm các việc lành, giữ cho thân 
tâm đƣợc yên tịnh thì trong cuộc sống sẽ dễ tìm 
đƣợc sự quân bình và an vui. Ngƣợc lại, nếu ta đến 
những chốn tâm linh với những tâm bất thiện là 
tham, sân và si thì điều ta nhận đƣợc không chỉ phút 
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giây đó mà cả năm sẽ là sự đua tranh, bất an trong 
lòng. Đó chính là ô nhiễm của tâm.  

Cứ sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều ngƣời dân 
lại tìm đến các chùa, đền, phủ, điện để làm lễ dâng 
sao, giải hạn. Vài năm nay, không ít ngôi chùa lớn 
xảy ra tình trạng quá tải vì ngƣời tới xếp hàng, chen 
lấn chờ làm lễ. Nhiều trƣờng hợp chi hàng trăm 
triệu để lập đàn, bất chấp nguy hiểm đổ xô ra lòng 
đƣờng, thậm chí đốt cả tấn vàng mã mong hóa giải 
vận hạn khi lỡ vƣớng vào sao xấu, hoặc nhằm cầu 
nguyện cho một năm mới đƣợc nhiều điều nhƣ 
thỉnh cầu. Để lễ cúng giải hạn thêm linh nghiệm, 
thầy cúng thƣờng bảo gia chủ phải mua đầy đủ hàng 
mã với hàng chục bộ quần áo, ô tô, xe máy, nhà lầu, 
voi ngựa, thuyền rồng, nội thất… Lại có thầy cúng 
dùng chiêu ngầm dọa gia chủ rằng năm mới sẽ gặp 
xui, cho nên phải gỡ các sao ra, làm cho các gia chủ 
nhẹ dạ cả tin nghe theo lời họ. Còn có một số tiểu 
thƣơng, thƣơng gia vừa gặp trắc trở trong sản xuất 
kinh doanh cũng tìm đến cúng giải hạn, tốn kém 
hàng chục triệu đồng. Các thầy cúng còn lập ra đội 
ngũ “cò” khéo léo tiếp cận, tung tin đồn thổi về sự 
linh thiêng, hiệu quả của cúng giải hạn để thu hút 
ngƣời cúng giải hạn. Những ngƣời bị bệnh nặng, 
đau ốm lâu ngày, ngƣời trắc trở về đƣờng tình 
duyên thƣờng trong tốp đầu giải hạn. Mấy năm gần 
đây, còn có thêm những ngƣời buôn bán thua lỗ, 
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chậm đƣờng quan lộ, không trúng thầu, dính vào tệ 
nạn xã hội… cũng đi giải hạn. Căn cứ điều kiện 
kinh tế của ngƣời cần giải hạn, các thầy cúng nghĩ 
ra nhiều cách giải hạn khác nhau. Có ngƣời khoán 
trọn gói cho thầy vài triệu đến cả chục triệu đồng 
cho một lần tế lễ. Có ngƣời rƣớc thầy về nhà, lập 
đàn cầu cúng linh đình với đủ lễ vật. Các thầy 
không ngừng bổ sung “kịch bản” cúng giải hạn, kể 
cả trống mõ, nhị hồ, múa hát trong ánh đèn leo lét, 
đồ mã ma quái rùng rợn… nhằm “chặt chém”. Một 
số thầy cúng còn bày cúng giải hạn lộ thiên, bày 
biện nhiều lễ vật, bảo cả nhà phải lạy cúng bái suốt 
đêm ngày, cốt vơ lấy tiền lễ nhiều hơn. 

Trong giáo lý nhà Phật không có định ra sao 
xấu, sao tốt, ngày xấu, ngày tốt. Đừng nhận thức sai 
về các quy luật, hoặc nghĩ rằng có các hành vi chi 
phối giữa phƣớc và tội, tốt và xấu, dẫn tới dâng cúng 
để không bị khó khăn, trở ngại. Thật ra, các vì sao đó 
gọi là quả địa cầu, định tinh, hành tinh, và có hàng tỉ 
vì sao nhƣ thế, nhƣng nhiều ngƣời nói chỉ có 28 vì 
sao chiếu soi con ngƣời vừa là mê tín, vừa thiếu cơ 
sở khoa học với quan điểm triết học vũ trụ và nhân 
sinh của Phật giáo. Con ngƣời có may, có rủi, có vận 
tốt và vận xấu. Tuy nhiên, không có ngôi sao nào 
chiếu vào con ngƣời mà nhờ đó đƣợc phúc lợi hay 
mang tai họa cả. Bởi vì tất cả họa và phƣớc mà con 
ngƣời có đƣợc đều là do nhân quả của chính ngƣời 
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ấy làm nên. Nếu nhƣ cúng sao, giải hết vận hạn thì 
sẽ không ai còn có hạn cả, thì còn đâu có chuyện tai 
nạn giao thông, động đất, sóng thần, thiên tai, chiến 
tranh... tập tục phụng cúng các vì sao cũng nhƣ quan 
điểm về chín vị sao (Cửu diệu) vốn có mặt từ lâu 
trong triết học về thiên văn và ngành chiêm tinh của 
Ấn giáo. Đức Phật đã chỉ rõ: Các loài hữu tình là chủ 
nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là 
thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, 
nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, 
có ƣu. Nghiệp có thể thay đổi. Con ngƣời hoàn toàn 
có thể làm chủ vận mạng của mình, thông qua những 
nỗ lực chuyển hóa bản thân mà không phải cầu xin 
một vị thần thánh, hay phụng cúng một vì tinh tú 
nào. Đó là một trong những điểm khác biệt căn bản 
giữa Phật giáo và các triết phái tƣ tƣởng tôn giáo 
khác tại Ấn Độ nói chung và Bà-la-môn giáo nói 
riêng”. Đức Phật đã từng căn dặn: “Môn đệ của ta 
sẽ không ếm bùa chú, không giải mộng, không 
chiêm tinh, không đoán lành dữ từ tiếng thú kêu, 
không làm phép chữa bệnh, hay trị vô sinh”. (trích 
“Tuvataka Sutata” - Kinh Lối đi nhanh chóng). 

Nguồn gốc của Phật giáo không có cúng đốt 
vàng mã hay cúng giải hạn, nhƣng tại sao việc này 
lại vẫn diễn ra tại chùa ở Việt Nam và đi vào nếp 
sống của tín đồ Phật giáo hàng mấy chục năm nay, 
bởi từ xa xƣa Việt Nam với cái nôi là nền văn minh 
nông nghiệp lúa nƣớc để cầu mong mùa màng tƣơi 
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tốt, tránh dịch bệnh và thiên tai, tránh những xui xẻo 
không may mắn con ngƣời đã biết lập đàn cúng cầu 
với tâm lý xin thần linh, trời đất, thiên nhiên ban cho; 
trong các cuộc chiến tranh giành độc lập của đất 
nƣớc trƣớc cái nghèo, cái khổ, nhiều ngôi chùa đã 
cƣu mang ngƣời dân, luôn làm những việc thiện cho 
muôn dân: “cứu độ chúng sinh” và triết lý “từ bi, hỉ 
xả của nhà Phật”. Lễ hội gắn với những tập tục của 
ngƣời dân sống tại vùng miền đó, với những mong 
muốn thể hiện điểm tƣơng đồng, điểm chung với 
Phật giáo và dần dần các nghi thức đó đƣợc thực 
hiện trong Phật giáo, trong chùa Việt Nam. “Trong 
cửa chùa, tinh thần tối thƣợng là điểm sáng của đạo, 
nơi để chúng sinh đến làm điều thiện trên nền tảng trí 
tuệ Phật, chứ không phải là nơi “thu thuế cho kẻ hoạt 
đầu”. Đã bao thế kỷ đạo Phật tồn tại ở nƣớc ta, 
nhƣng không ghi nhận có chuyện dâng sao giải hạn 
nơi cửa Phật”.  

Do đó, Ban Thƣờng trực Hội đồng GHPGVN 
yêu cầu Tăng Ni, nhất là chƣ vị lãnh đạo Giáo hội 
cần gƣơng mẫu trong việc tổ chức nghi thức cầu an 
đầu Xuân tại các chùa bằng các pháp hội Dƣợc Sƣ 
cầu quốc thái dân an. 

Tuy nhiên, để giữ gìn sự trong sáng của chính 

pháp, Ban Thƣờng trực Hội đồng trị sự GHPGVN 

yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện và Tăng Ni khi tổ 

chức, thực hành các nghi lễ cầu quốc thái dân an 
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phải đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín 

dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung 

nghi lễ không đúng chính pháp của Phật giáo dễ bị 

xã hội hiểu lầm là lệch chuẩn tâm linh, và phải cẩn 

trọng trong khâu tổ chức tránh các yếu tố mang 

tính hình thức dịch vụ tâm linh. Không dùng các 

thuật ngữ yếm thế nhƣ: “giải hạn”, “dâng sao giải 

hạn”, “cắt giải oan gia trái chủ”… mà phải nêu bật 

ý nghĩa, sự vận hành luật nhân quả của Phật giáo, 

tạo phƣớc đức bằng việc tránh ác, làm thiện, làm 

nhiều việc tốt, sống đời sống chính mạng, chính 

nghiệp mới có đƣợc sự an lạc, hạnh phúc, thịnh 

vƣợng và gặp nhiều thiện duyên trong đời sống. 

Theo lời Phật dạy thì không có ngôi sao nào 

chiếu vào con ngƣời mà nhờ đó đƣợc phúc lợi hay 

mang tai họa và cũng không có một nghi lễ nào 

gọi là cúng sao giải hạn cho Phật tử cả. Tuy vậy, 

văn hóa Phật giáo du nhập nền văn hóa phƣơng 

Đông, chịu nhiều ảnh hƣởng truyền thống tín 

ngƣỡng dân gian đa thần, trong đó có cả nghi lễ 

cúng sao bắt nguồn từ Trung Quốc, đƣợc nhân dân 

tin dùng. Trƣớc đây, lễ cúng sao thƣờng đƣợc làm 

trong dân nhƣng đến thời Pháp thuộc, các nghi lễ 

bị cấm, nên ngƣời dân đến chùa để cúng. Trong 

Phật giáo có lễ cầu an, cầu phúc cho dân đầu năm 

nên các vị tu sĩ Phật giáo đã kết hợp, gọi là tùy 
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duyên hóa độ, tùy theo niềm tin của đa số quần 

chúng mà tổ chức các buổi lễ theo đúng nghi thức 

thuần túy Phật giáo, để hóa độ chúng sinh, từ từ 

chuyển tâm họ quay về bờ Giác. Vì vậy chúng ta 

cần có một phƣơng thức đầu tƣ ngân hàng "Phƣớc 

đức" đƣợc bạn thể hiện nữa, bằng cách thực thi 

việc sống đúng các nguyên tắc giới luật, luật lệ 

đƣợc cộng đồng, tổ chức, xã hội định chế. Điều tối 

thiểu bạn cần nhận thức rõ là khi tự thân sống 

đúng Chánh pháp thì không chỉ cá nhân mình an 

lạc mà còn tác động đến ngƣời khác theo chiều 

hƣớng đƣa đến sự bình an, hạnh phúc; ngƣợc lại 

sẽ dẫn đến khổ đau cho chính mình và đƣa đến sự 

bất an, thậm chí gây tổn thƣơng đến ngƣời khác. 

Tính tích cực của việc trì giới là phục vụ mọi 

ngƣời trong khát vọng ai cũng đƣợc an lạc. Càng 

thể hiện nhiều điều thiện lành thì bạn càng nâng 

cao mình lên và có khả năng phục vụ ngƣời khác 

hiệu quả nhiều hơn. 

Cho nên nghi lễ nói chung mục đích chính là 

hƣớng niềm tin của Phật tử, nhắc nhở Phật tử và trợ 

giúp tinh thần cho Phật tử trong cuộc sống hiện tại, 

ngăn ngừa con ngƣời làm điều xấu. Khi có niềm tin, 

hiệu quả nhất định sẽ giúp mỗi ngƣời tránh làm việc 

xấu, tránh đƣợc nghiệp và hậu quả xấu. Khi ta không 

làm điều xấu, chỉ làm điều thiện, mọi tai ƣơng sẽ 
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tránh đƣợc, điều tốt đẹp sẽ đến. Theo đúng giáo lý 

nhà Phật, làm lành tránh dữ thì hạn xấu nó mới đƣợc 

tiêu trừ. Hoàn toàn không có chuyện làm ác rồi dâng 

sao giải hạn là xong. Nhiều ngƣời ngày nay quan 

niệm rằng chi càng nhiều tiền, giải đƣợc nhiều hạn 

thì ngƣời giàu sống lâu, nhiều sức khỏe còn ngƣời 

nghèo thì ngƣợc lại. Cúng sao giải hạn của một bộ 

phận ngƣời dân hiện nay giống nhƣ vung tiền mua 

sự an ủi ảo. Tôi thấy nhiều ngƣời đến giải hạn giải 

sao mà dùng cả hình nhân thế mạng, rồi hóa gây ô 

nhiễm và lãng phí. Nếu làm nhƣ vậy mà tránh đƣợc 

thì ai cứ có tiền để mua những thứ đó mà đốt sẽ 

tránh đƣợc hết mà không cần phải tích đức hay sao? 

Mọi ngƣời cũng nên quan niệm cái hạn, cái không 

may cũng là một điều hết sức tự nhiên của vạn vật, 

mọi thứ đều có một chu kì nhất định. Giống nhƣ con 

ngƣời sinh ra ai cũng có lúc khỏe, lúc yếu vì đó là 

thời vận. Nhƣng vạn vật vẫn sẽ có nhân quả, chỉ cần 

chúng ta sống có ích không gây điều ác thì những lúc 

thời vận xấu sẽ không ảnh hƣởng quá lớn. Nhƣng 

những năm gần đây, “phong trào” cúng sao giải hạn 

lại diễn ra “rầm rộ” ở các chùa, có buổi lễ hàng 

nghìn ngƣời dự, ngồi tràn cả ra đƣờng, cho thấy sự 

không đồng nhất giữa giáo lý nhà Phật với việc thực 

hành giáo lý, khiến ngƣời dân hoang mang… “Nếu 

việc cúng sao lại biến thành thƣơng mại hóa tại một 
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số chùa nhƣ báo Lao Động phản ánh là đi ngƣợc với 

giáo lý của nhà Phật. Làm ảnh hƣởng đến uy tín của 

Đạo Phật”. Vì vậy mỗi ngƣời cần nhận diện đúng 

bản chất của nghi lễ dân gian để tín ngƣỡng không 

biến tƣớng thành mê muội, cuồng tín bởi gieo nhân 

lành, gặt quả ngọt. Những điều tốt lành sẽ đến từ 

hành động thiện tâm hằng ngày của chính chúng ta. 

Vì vậy chúng ta cần có đức tin phải đặt đúng chỗ, 

đúng đối tƣợng, không đi ngƣợc với các nền tảng giá 

trị đạo đức và phải tuân thủ theo pháp luật. Hiện nay 

cúng sao giải hạn đang có nguy cơ phát tán tràn lan, 

mọi ngƣời nên cảnh giác, tỉnh táo nhận rõ trò trục lợi 

này, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh trong 

cộng đồng và xã hội hiện nay. 

Luật nhân quả trong Đạo Phật đặc biệt chú trọng 
sự chuyển hóa từ cái xấu trong quá khứ để tốt lên 
bằng sự nỗ lực hƣớng tới sự tốt đẹp, đặc biệt là tính 
tích cực về tinh thần, niềm tin mong mỏi sự chuyển 
hóa để phấn đấu đến sự tốt đẹp. Phật giáo hƣớng con 
ngƣời trở về nội tâm của mình, ăn năn sám hối lỗi 
lầm (mặc dù lỗi lầm có khi mình không biết) giúp 
con ngƣời hƣớng tới điều thiện tích cực hơn. Vì vậy, 
khi có cơ hội, chúng ta cần phải nắm bắt chân lý 
đang hiển hiện nơi thân và tâm. Và chúng ta sẽ dần 
hiểu rằng sự chấm dứt của khổ đau, phiền não, sự 
chấm dứt của uế nhiễm là chức năng của việc hành 
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pháp (dhamma). Nếu không tu tập, không hành 
pháp, chúng ta sẽ tiếp tục trôi lăn trong vòng luân 
hồi, tái sinh khủng khiếp, lại sinh, lão, bệnh, tử do 
nhiễm ô, chấp thủ và tham ái dẫn lối, khiến ta lại khổ 
đau, lại phiền não. Chúng sinh đa phần không biết do 
đâu mà họ phải khổ đau, phiền não, vì họ chẳng bao 
giờ quán sát chúng, chẳng bao giờ quán chiếu về 
chúng. Vì thế, họ luôn si mê, hoang tƣởng, lang 
thang, trôi nổi không bao giờ dừng. Một khi chúng ta 
tu tập theo đúng Chánh pháp, các nhiễm ô sẽ không 
thể lôi kéo chúng ta đi loanh quanh và thiêu đốt, mà 
ngƣợc lại chúng ta bắt đầu thiêu hủy chúng. Chúng 
ta nhận ra rằng càng thiêu hủy nhiễm ô thì tâm ta 
càng trở nên mạnh mẽ. Trái lại, nếu ta để cho nhiễm 
ô thiêu hủy thì sức mạnh của tâm sẽ dần bị suy sụp. 
Vì vậy chúng ta hãy tiếp tục thiêu hủy các nhiễm ô 
trong mọi hành động của mình, rồi chánh niệm tỉnh 
giác sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nó sẽ dũng cảm đƣơng 
đầu với bất cứ khổ đau, phiền não nào. Đến lúc đó 
chúng ta mới nhận ra rằng không có gì trong cuộc 
sống này ngoại trừ tham lam, nhiễm ô phiền não.  

Chúng ta đƣợc sinh ra để chiến đấu với nhiễm 

ô và để củng cố chánh niệm tỉnh giác. Công phu tu 

tập của chúng ta sẽ thêm giá trị nếu trong đời sống 

hằng ngày, chúng ta liên tục chiến đấu với phiền 

não, khổ đau do uế nhiễm, ái dục và cám dỗ tạo ra 

và lúc đó các nhiễm ô sẽ yếu đi trong khi chánh 
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niệm tỉnh giác trở nên mạnh mẽ. Chúng ta sẽ cảm 

nhận đƣợc tâm không còn loạn động và lăng xăng 

nhƣ trƣớc nữa. Nó đã trở nên an bình và tĩnh lặng. 

Phiền não do nhiễm ô, tham đắm và chấp thủ đã yếu 

dần. Dù ta chƣa hoàn toàn quét sạch đƣợc chúng, 

nhƣng chúng dần yếu đi vì ta không nuôi dƣỡng 

chúng nữa, không cho chúng có nơi nƣơng tựa. Và 

chúng ta tiếp tục làm những gì có thể để khiến 

chúng luôn suy yếu đi, mỏng manh đi. Chúng ta 

phải can đảm trải nghiệm phiền não và khổ đau, vì 

khi không cảm thấy khổ, chúng ta thƣờng sinh tự 

mãn. Nhƣng khi sự đau đớn, khổ não giày xéo thân 

tâm, chúng ta phải sử dụng chánh niệm tỉnh giác để 

tự chủ. Đừng để tâm yếu mềm. Có vậy, chúng ta 

mới có thể tiêu diệt đƣợc khổ đau và phiền não. Nếu 

ta không duy trì cuộc sống thánh thiện, ta sẽ bị chìm 

trong đau khổ và bị nhiễm ô thiêu đốt. Vì thế, ta 

phải học từ các nỗi đau của mình.  

Cho nên điều cấp bách nhất hiện nay là làm 

trong sạch cái tâm này của chúng ta; hễ tâm thanh 

tịnh thì tất cả đều thanh tịnh. Trong tâm chúng ta 

không có nhiều vọng tƣởng thì thế giới này sẽ đƣợc 

bình an hơn; trong tâm ta không có nhiều chiến tranh 

thì trên thế giới này cũng không có chiến tranh. Tất 

cả đều do tâm tạo, mọi thứ hiện có trên thế giới đều 
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do tâm niệm của chúng ta tạo thành. Khi thất niệm là 

chúng ta đã để cho ô nhiễm phiền não làm chủ tâm 

mình. Những lúc ấy, chúng ta còn tệ hơn là đã chết, 

mặc dù chúng ta đang “sống” nhƣng lại tự hành hạ 

lấy mình vì ô nhiễm đang bốc lửa trong tâm, chúng 

ta hƣớng ngoại, thích nghe, thích nói, thích làm 

những điều không an tịnh, để tạo nghiệp bất thiện 

bằng khẩu, bằng thân hay bằng ý rồi phải gặt hái đau 

khổ về sau. Cho nên sức sống vĩnh hằng này vốn 

không tăng, không giảm, và cũng có thể đƣợc gọi là 

Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có đầy đủ nhƣ nhau. 

Phật vốn không hề cao hơn chúng sinh, vấn đề là 

xem chúng sinh có thể tự giác và giác tha đƣợc hay 

không? Phật đã trở về nguồn cội, còn chúng sinh bị 

dục vọng sai sử tạo nghiệp, làm cho quên mất trí tuệ 

vốn có, nên không thể tự phản tỉnh. Phƣơng pháp tối 

ƣu để cứu vãn môi trƣờng chính là từ bỏ cái bên 

ngoài và trở về lại với bản chất không tranh, không 

tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không 

nói dối. Cho nên Chúng ta cần đƣa tâm trở về với 

bình yên. Ðó là trạng thái tỉnh lặng, nhẹ nhàng của 

tâm. Ðức Phật đƣợc bình yên vì Ngài đã đƣợc hoàn 

toàn thanh tịnh. Tâm Ngài mát mẻ an vui vì đã giải 

thoát ra khỏi mọi phiền não ô nhiễm. Là ngƣời con 

Phật, chúng ta cần phải sống theo cách hƣớng dẫn 

của Ngài, đó là có thực hành bố thí, trì giới và tham 
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thiền để đƣợc hạnh phúc bình yên. Vì vậy, chúng ta 

không thể để cho bản thân sống trong sự xao lãng. 

Chân lý là đó, nên chúng ta phải tu tập để nhận biết 

nó nhất là trong khi chúng ta đang hành pháp. Chúng 

ta phải luôn chiêm nghiệm về phiền não để nhận ra 

muôn hình vạn trạng của nó. Các vị A la hán sống 

không xao lãng, vì họ luôn biết đƣợc chân lý này và 

tâm họ trong sạch, thánh thiện. Còn chúng ta sống 

với những uế nhiễm của mình, vì vậy chúng ta phải 

luôn cố gắng tu tập, khi chúng ta không ngừng giám 

sát tâm mình với chánh niệm tỉnh giác, và luôn luôn 

giữ cho tâm không bị nhiễm ô làm cho mê mờ, và 

làm cho tâm trở nên trống rỗng, giải thoát. 

Nói tóm lại, mỗi một giá trị mà ta tạo ra và tích 

lũy trong cuộc sống đều có sự góp phần nhất định 

trong việc tạo thành giá trị chung của đời sống, 

nhƣng tất cả các giá trị ấy đều hƣớng đến một mục 

đích cao nhất là kiến tạo một đời sống an vui, hạnh 

phúc. Và để đạt đƣợc mục đích này thì việc quan 

tâm tu dƣỡng, rèn luyện một ý thức hiền thiện lại là 

yếu tố đóng vai trò quyết định nhất. 
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GIÁ TRỊ CON NGƢỜI Ở TẠI                                

TÂM VÀ NGHIỆP 

 

Ngạn ngữ có câu: 

“Thiện căn ở tại lòng ta 

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài” 

Trong cuộc sống đời thƣờng, chúng ta cũng hay 

dùng cụm từ “có Tâm, có tầm” để chỉ những ngƣời 

vừa có tri thức, hiểu biết, lại vừa có đạo đức, có tấm 

lòng. Vậy “Tâm” là gì? Trong mỗi con ngƣời “cái 

Tâm” “nằm” ở đâu? Hình dáng nó ra làm sao? Làm 

thế nào để có thể “nhận biết” nó, “điều khiển” hay 

“làm chủ” đƣợc nó? Đó là những câu hỏi mà ai  

cũng muốn hỏi, nhƣng không phải ai cũng có thể trả 

lời đƣợc. 

Nhìn một cách chung chung và dễ “thấy” thì 

con ngƣời ta cấu tạo bởi hai thành phần: phần vật 

chất (thấy đƣợc, sờ đƣợc) gọi là “Thân” hay xác và 

phần tinh thần (không thấy, không sờ đƣợc) gọi là 

phần hồn hay “Tâm”. Đạo Phật gọi thân là “Sắc” 

đối lại với tâm là “Danh”, nên thay vì nói “Thân và 

Tâm” thì dùng từ “Sắc và Danh” để chỉ hai thành 
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phần cấu tạo nên con ngƣời. Trong đó, “Danh” 

(Tâm) bao gồm cả bốn yếu tố: Thọ (chỉ cảm xúc), 

Tƣởng (tƣởng tƣợng), Hành (ý muốn) và Thức 

(nhận biết). Đặc biệt, hai yếu tố Hành và Thức luôn 

đóng vai trò quan trọng vì chúng là cội nguồn gây  

ra “Nghiệp”. 

Trong các kinh điển giáo lý của đạo Phật, đã 

nhấn mạnh và nói rõ thêm Thức ở đây lại bao gồm 

từ cái nhận biết của năm giác quan (thị giác, thính 

giác, khứu giác, vị giác, xúc giác) tƣơng ứng với: 

nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức và thân thức 

đến một thức nữa là ý thức. Ngoài ra còn hai thức 

khác là mạt-na thức (còn gọi là tâm tƣ lƣơng) và 

quan trọng hơn cả là a-lại-da thức (còn gọi là tâm 

tập-khởi). Tổng cộng có tám thức. Nhƣ vậy “cái 

Tâm” trong con ngƣời bao hàm các thành phần thọ, 

tƣởng, hành, thức; trong đó thức có vai trò quan 

trọng và chứa đến tám yếu tố khác nhau. Cho nên 

tâm còn đƣợc gọi là tâm thức, là trung tâm của cảm 

giác, của tình cảm, của ý thức và hành động. 

Trong cuộc sống này, mọi ngƣời ai cũng có 

nghiệp chung, nên mới trở thành chồng vợ, cha con, 

anh em, bạn bè. Nhƣng mỗi ngƣời có nghiệp riêng, 

cho nên tính tình, sở thích, hoạt động cũng khác 

nhau. Cho nên chúng ta khi sinh ra đời, mỗi ngƣời 
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đều mang theo nghiệp riêng của mình mà cùng sống 

chung với nhiều ngƣời khác. Cho nên, ta cứ một bề 

chấp giữ và làm theo nghiệp riêng của mình. 

Vì vậy cuộc sống là một chuỗi tập hợp của 
những điều nhƣ ý và bất nhƣ ý, đó là điều không 
tránh khỏi. Nếu chúng ta biết vui vẻ đón nhận 
những điều nhƣ ý muốn, thì cũng phải vui vẻ đón 
nhận những điều bất nhƣ ý, và coi đó nhƣ là một 
phần của cuộc sống. Hệ thống quy tắc, chuẩn mực 
ứng xử thể hiện lý tƣởng, khát vọng và niềm tin của 
cộng đồng về cái đẹp, cái thiện, lẽ phải, sự công 
bằng, hệ giá trị văn hóa của dân tộc đóng vai trò là 
nền tảng, bệ đỡ tinh thần, là động lực của sự phát 
triển, là yếu tố quan trọng trong xây dựng, hình 
thành nhân cách con ngƣời. 

Trong thế giới loài ngƣời, sự hƣởng thụ ngũ 
dục là điều ai cũng đam mê, tham muốn, ham thích 
nhƣ tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon mặc đẹp, 
ngủ nhiều, và các tiện nghi vật chất đầy đủ khác. Đa 
số con ngƣời đều bị trói buộc bởi sự chấp ngã của 
chính mình nên mới sinh ra tƣ tƣởng chiếm hữu. 
Chính vì vậy mà thế gian này lúc nào cũng đấu 
tranh giành giựt theo thói quen tham muốn quá 
đáng nên bị gió nghiệp si mê chấp ngã cuốn trôi, do 
đó cứ mãi chìm đắm trong biển khổ, sông mê không 
có ngày thôi dứt. 



HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU 

77 

Bởi vì bản chất của con ngƣời lúc nào cũng có 

hai mặt tốt và xấu luôn song hành với nhau, nếu ai 

biết phát huy mặt tích cực thì ƣu điểm phát sinh, 

ngƣợc lại thì khuyết điểm bộc phát. Cuộc đời cũng 

lại nhƣ thế một xã hội đƣợc phát triển tốt đẹp, bền 

vững là nhờ mọi ngƣời biết phát huy năng lực dấn 

thân, đóng góp sẻ chia, giúp đỡ tha nhân bằng tình 

ngƣời trong cuộc sống thì thế gian này sẽ là thiên 

đƣờng của hạnh phúc.  

Chính tâm của chúng ta nghĩ ra cái gì đó rồi, 

chúng ta mới làm; khi ta làm, việc ta làm sẽ thành 

cái nghiệp; và nghiệp đó đƣa chúng ta đến quả báo 

và quả báo đó lại hình thành trở lại cho chúng ta 

một nội tâm khác. Cho nên, khi một ngƣời tâm xấu 

tạo đƣợc một nghiệp tốt, những quả báo lành của họ 

đạt đƣợc giúp cho tâm họ bỗng nhiên chuyển từ xấu 

thành tốt. Ngƣợc lại cũng vậy, nhiều khi tâm ta tốt, 

nhƣng chúng ta lỡ gây nghiệp xấu, hình thành quả 

báo xấu và chính quả báo xấu đó khiến cho tâm ta 

xấu thêm một chút. Đó là lý do ta nói tâm là khởi 

điểm của nghiệp mà cũng là kết cuộc của nghiệp. 

Trong đời sống xã hội, bên cạnh những giá trị 

tốt đẹp, chân giá trị thì hiện tƣợng “giả giá trị”, 

“ngụy giá trị” cũng luôn tồn tại. Nó “đội lốt” dƣới 

cái vỏ giá trị để thực hiện những âm mƣu, toan tính, 
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dục vọng cá nhân, chỉ cốt làm lợi cho bản thân, gia 

đình, dòng họ, sẵn sàng chà đạp lên những giá trị 

cao quý, đi ngƣợc lại lợi ích chung của tập thể, cộng 

đồng. Tuy nhiên, trƣớc những cám dỗ của tiền tài, 

danh vọng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, đã có 

không ít ngƣời bị tha hóa, biến chất, phai nhạt lý 

tƣởng, lợi dụng lòng tin, mƣợn danh chân giá trị để 

thực thi những hành vi phạm pháp. 

Một khi hiện tƣợng “ngụy giá trị” thắng thế, trở 
nên phổ biến trong xã hội, nó làm đảo lộn cuộc 
sống, khiến con ngƣời hoang mang, dao động, mất 
niềm tin, thiếu lý tƣởng và khát vọng cống hiến. Nó 
là nguồn cơn dẫn đến sự bất công xã hội, là mầm 
mống cho cái ác nảy sinh, tạo những khoảng không, 
hố sâu ngăn cách giữa nhân dân với chính quyền, 
phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa ngƣời với ngƣời, 
làm suy thoái đạo đức xã hội, cản trở quá trình phát 
triển của đất nƣớc. Vì thế, việc nhận diện đúng 
những hiện tƣợng “ngụy giá trị” để có biện pháp 
ngăn chặn, đẩy lùi là việc làm cần thiết, cấp bách. 

Sự tồn tại của quá nhiều hiện tƣợng “ngụy giá 
trị” mà điển hình nhất là sự giả dối, mâu thuẫn giữa 
lời nói với việc làm, giữa mục tiêu đề ra và cách 
thức thực hiện, giữa nội dung và hình thức không đi 
đôi với nhau. Những việc giả dối, nhân danh cái tốt 
đẹp, lợi dụng lòng tin và mong ƣớc, khát vọng của 
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ngƣời dân để thực hiện những hành vi sai trái không 
khó để nhận ra trong đời sống thực tiễn. Đây chính 
là một trong những nguyên nhân gây bất bình, phẫn 
nộ và làm suy giảm niềm tin trong nhân dân. Một số 
kẻ giả danh nhà ngoại cảm để kiếm tiền trên nỗi đau 
mất mát của nhiều gia đình liệt sĩ…  Những hiện 
tƣợng ấy đều có điểm chung là mƣợn danh những 
giá trị chân thật vốn đƣợc cộng đồng tôn thờ, tin 
tƣởng để thực hiện những hành vi phản giá trị, tạo 
những giá trị ảo mà nếu không tinh ý khó có thể 
nhận ra. Những vụ việc ấy không chỉ vi phạm pháp 
luật mà còn chà đạp lên đạo lý, tình thƣơng, gây 
những tổn thất, mất mát lớn về vật chất, tinh thần, 
để lại những bài học đau đớn về sự tha hóa nhân 
cách con ngƣời. 

Đối với những ngƣời quá chuyên quyền, độc 

đoán, họ không hề nghĩ rằng có linh hồn tồn tại 

song song cùng thể xác con ngƣời. Họ chỉ nghĩ đơn 

giản: chết là hết, là kết thúc một kiếp ngƣời. Họ cứ 

sống buông thả, sống vô tƣ chẳng lo nghĩ đến việc 

tạo phƣớc đức hầu giúp cho linh hồn mình càng 

ngày càng tiến triển. Họ cứ mãi lo kiếm cho thật 

nhiều tiền của để cung phụng cho cuộc sống vật 

chất đầy xa hoa, lãng phí để rồi khi có chuyện rủi ro 

xảy ra, hay bị bệnh tật kéo dài thì họ lại đau đớn 

than trời trách đất là tại sao mình khổ quá? Họ cứ 
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nghĩ rằng cả đời họ không làm điều gì ác, không hại 

ai mà sao vẫn cứ bị tai nạn hoài, những bệnh hiểm 

nghèo lại kéo nhau bủa vây họ? Họ tốn rất nhiều 

tiền mà vẫn không sao thoát khỏi cảnh đau đớn do 

bệnh tật hoành hành và không thể nào thanh thản 

tâm hồn do nhiều biến cố xảy ra trong đời họ. Tất cả 

đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Đó chính là 

nghiệp lực là những “quả báo” do con ngƣời tạo ra 

thông qua lời nói, hành động và việc làm chƣa đúng 

đắn của mình. Một lời nói sai sự thật gây mất lòng 

ngƣời khác, một hành động xấu, một thái độ giận dữ 

gây khó chịu cho ngƣời khác hay một việc làm sai 

trái hại ngƣời, lợi mình...  sẽ tạo ra những nghiệp 

lực tƣơng phản về sau. 

Tâm hồn của chúng ta đã tích lũy biết bao 

khuynh hƣớng vị kỷ, tham lam, thù hận, đố kỵ, hơn 

thua…từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Vì chúng 

nó là “Ý” nghiệp của đời quá khứ, cho nên đời hiện 

tại tất cả những khuynh hƣớng bất thiện này thúc 

đẩy chúng ta tiếp tục tạo tác những hành vi bất 

thiện, để đƣa chúng ta mãi mãi vào con đƣờng tối 

tăm tội lỗi. Vì vậy muốn chuyển nghiệp chúng ta 

phải cố gắng chuyển hóa nội tâm của mình trƣớc, 

rồi sau đó hành động và hoàn cảnh dần dần thay đổi 

theo sau.  
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Cho nên tu tâm hay chuyển hóa nội tâm là cố 

gắng loại bỏ cho đƣợc lòng tham lam, tính sân 

hận và tật si mê… Bản chất của con ngƣời là tham 

ăn, tham uống, tham mặc, tham sống lâu, tham tiền, 

tham sắc, tham danh, tham lợi… Đây là tâm trạng 

chung của con ngƣời vì tham, sân, si đã ăn sâu vào 

trong tiềm thức của chúng ta từ bao nhiêu đời bao 

nhiêu kiếp. Do đó chuyển hóa nội Tâm là phải can 

đảm từ bỏ dần dần cho đƣợc tính tham, tật đố để 

tâm đƣợc sáng suốt. Một khi tâm đƣợc sáng suốt thì 

thân khẩu ý trở thành thanh tịnh và dĩ nhiên căn 

nghiệp sẽ chấm dứt.  

Thông thƣờng, nói đến nghiệp là nói đến vấn 

đề thiện, ác trong vòng sinh diệt và tƣơng tục của 

đời sống con ngƣời. Thông qua việc tạo nghiệp 

(thiện hay ác) mà con ngƣời tự xây dựng cho mình 

một định nghiệp, một đời sống khổ đau hay hạnh 

phúc. Nhƣng khổ đau hay hạnh phúc là những cảm 

nhận của riêng mỗi con ngƣời khác nhau. Thật vậy, 

nghiệp nhân phát xuất từ cội nguồn là tâm.  

Xét về tầm quan trọng của “Tâm” đối với con 

ngƣời, trong kinh Hoa Nghiêm có dạy rằng: “Nhứt 

thiết duy tâm tạo”, nghĩa là tất cả mọi việc đều do tâm 

tạo ra, tâm làm chủ. Chỉ có tâm là hiện hữu, là thật; 

còn vạn vật đều là mộng, là ảo. Đức Phật cũng đã 
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dạy: “Tâm sinh ra vạn pháp”. Trong đó, tâm sinh ra 

những điều tốt nhất (cực lạc) nhƣng đồng thời sinh ra 

những điều tệ hại nhất (địa ngục) cho cuộc đời. Nếu 

muốn không còn tạo ác nghiệp dẫn đến khổ lụy, dẫn 

đến sinh tử luân hồi thì chúng sinh phải làm sao 

“nhận ra” tâm mình và “làm chủ” đƣợc tâm mình. 

Vì vậy Tâm Phật và Chúng Sinh là Diệu Pháp. 

Nếu thấy đƣợc Pháp thì thấy đƣợc Phật, thấy đƣợc 

Phật cũng thấy đƣợc Pháp, Pháp chính là thật 

tƣớng của chúng sinh. Phật tánh cũng chính là thật 

tƣớng  của  chúng sinh. Bởi vì Phật và chúng 

sinh đều là do Tâm mà biểu hiện. Nhƣng vì chúng 

sinh đang mê muội trong đêm đen nên chẳng biết 

Tâm là gì. Nếu thấy đƣợc Tâm thì cũng thấy đƣợc 

Phật, thấy đƣợc Phật thì độ thoát đƣợc khổ của 

của chúng sinh. Thấy đƣợc Khổ của chúng sinh thì 

thấy đƣợc khổ Thánh Đế. Khổ đế là sự thật mà 

chúng sinh đang khổ chính là khổ Thánh đế. Thấy 

đƣợc khổ Thánh đế thì thấy đƣợc bốn sự thật: Khổ, 

Tập (12 nhân duyên, là nguyên nhân của Khổ), Diệt 

(là Niết Bàn vô sinh bất diệt), Đạo (là con đƣờng 

chính đạo có 8 phƣơng diện chân chánh đúng đắn) 

đƣa đến Niệt Bàn là Diệt Đế. 

Để “nhận diện” đƣợc tâm, phải thấy rằng: cùng 

một sự thật, tâm có thể biểu lộ qua hai bộ mặt, hai 
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trạng thái khác nhau. Một, theo hƣớng tích cực, tâm 

là tâm sáng, tâm thiện, tâm bình hƣớng đến “chân 

tâm”, đó là “tâm giác ngộ”, là trạng thái tinh tấn, giải 

thoát của tâm; ở đó, tâm tự do, không bị trói buộc và 

nhận thức đúng đắn. Hai, theo hƣớng tiêu cực, tâm là 

tâm mê, tâm ác, tâm loạn, đó chính là “tâm vô 

minh”, là trạng thái vẩn đục, ô trƣợc của tâm; ở đó, 

tâm bị trói buộc, nô lệ, nhận thức sai lầm. Xa hơn 

nữa, trong đạo Phật, tu là để hƣớng tới, đạt tới chân 

tâm (tức tâm Phật). Ngộ (nhận ra) và chứng đƣợc 

chân tâm tức là chứng Niết bàn. Đó là một trạng thái, 

một cảnh giới của tâm không còn tham sân si, chứng 

đắc vô ngã và thoát ra khỏi sinh diệt, sinh tử luân 

hồi, chỉ ở Đấng Giác ngộ có đƣợc mà thôi.  

Theo văn học Phật giáo thì có 3 từ ngữ đều 
đƣợc hiểu nhƣ là Tâm: Ý, Thức và Tâm. Tùy 
theo nội dung của giáo lý và nhu cầu sử dụng ngƣời 
ta dùng 3 từ này nhƣ một yếu tố nhận thức của tinh 
thần. Những cái ý tƣởng suy lƣờng ở trong đầu óc 
thì gọi là “Ý”. Cái nhận thức phân biệt tiềm ẩn bên 
trong, làm nhà kho cho ý tƣởng có chỗ dựa để nổi 
lên thì gọi “Thức”. Cái bao hàm tất cả hai phần ý và 
thức thì gọi là “Tâm”. Vì vậy 3 từ ngữ dùng 
chung với nhau rất chặt chẽ, đôi khi không để ý thì 
không phân biệt đƣợc. Cho nên trong kinh Pháp 
cú Đức Phật dạy rằng: 
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“Ý dẫn đầu các pháp  

Ý làm chủ tạo tác  

Nếu với ý nhiễm ô (ác)  

Nói năng hay hành động  

Khổ não bƣớc theo sau  

Nhƣ chiếc xe theo chân con vật kéo”.              

                                                   (Pháp Cú, 1) 

“Ý dẫn đầu các pháp  

Ý làm chủ tạo tác  

Nếu với ý thanh tịnh (thiện)  

Nói năng hay hành động  

An lạc bƣờc theo sau  

         Nhƣ bóng không rời hình”. (Pháp Cú, 2) 

Qua bài kinh trên, chúng ta đã nhận thức một 
cách rõ rằng chính mối tƣơng quan nhân quả từ nơi 
tâm ý của con ngƣời đã hình thành nên cái nghiệp 
thiện hay ác mà con ngƣời phải thọ nhận. Vì thế, 
Ðức Phật dạy về nghiệp là nhằm đánh thức con 
ngƣời thức tỉnh nơi tâm ý của chính mình (tự tịnh 
kỳ ý) để từ đó đi vào một đời sống an lạc giải thoát. 
Cho nên nguồn gốc của nghiệp nhân là vô minh và 
ái thủ. Vô minh là không hiểu biết đúng đắn về việc 
làm tốt đẹp, không biết cách sống hƣớng thƣợng, an 
lạc, để rồi khởi tâm tham dục dẫn đến mọi hành 
động hoàn toàn lệ thuộc vào sự sai khiến của tâm 
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tham ái từ vô số kiếp. Khi so sánh tâm thiện với tâm 
ác, chúng ta hay hình dung trong mỗi con ngƣời 
luôn tồn tại một “ông thiện” bên cạnh một “ông ác”, 
nói khác là luôn hiện hữu đồng thời một “Đức Phật” 
bên cạnh một con “quỹ dữ”. “Làm chủ” đƣợc tâm 
mình có nghĩa là khống chế đƣợc con “quỹ dữ” và 
phát huy đƣợc tâm thiện trong con ngƣời. Từ đó, 
con ngƣời suy nghĩ và hành động theo hƣớng tích 
cực. Cho nên trong một ý nghĩa rộng hơn, đạo Phật 
cho rằng hễ “Tâm bình thì thế giới bình” bằng 
ngƣợc lại “tâm loạn ắt thế giới sẽ loạn”. Cứ nhƣ vậy 
mà con ngƣời tự tạo cuộn dây nghiệp dày đặc để 
buộc chặt mình vào bánh xe luân hồi sinh tử trong 
sáu cõi. Cho nên trong kinh Trung Bộ có ghi rằng: 
“Ta (Phật) biết rõ: Những ai đã tạo ác nghiệp về 
thân, khẩu, ý, sau khi thân hoại mạng chung sẽ tái 
sinh vào khổ cảnh, vào đọa xứ, địa ngục. Song 
những ai tạo nghiệp thiện về thân, khẩu, ý sẽ đƣợc 
tái sinh vào cõi lành, lên thiên giới”. Và, một khi 
ngƣời nào đã gieo phải nghiệp ác thì phải nhận quả 
báo khủng khiếp sau đó; trong kinh cũng kể lại rất 
nhiều với những câu chuyện cụ thể về nhân quả báo 
ứng này. Bởi vì tất cả chúng sinh đều mang theo cái 
nghiệp của chính mình nhƣ một di sản, nhƣ vật di 
truyền, nhƣ ngƣời chí thân, nhƣ chỗ nƣơng tựa. 
Chính vì cái nghiệp riêng của mỗi chúng sinh mỗi 
khác nên mới có cảnh dị đồng giữa các chúng sinh”.  
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Nghiệp chính là nhân tố mang tính quyết định kiến 
tạo nên đời sống mỗi con ngƣời. Hay nói dễ hiểu 
hơn thì từ điều kiện bản thân, môi trƣờng sống, 
hoàn cảnh sống… cho đến cuộc sống khổ đau hay 
hạnh phúc của mỗi ngƣời ra sao đều là kết quả của 
nghiệp mà ra cả. Nói chung là ngƣời trên thế gian 
có điều kiện bản thân và hoàn cảnh sống bất 
đồng?”. Có ngƣời nghèo khổ, có ngƣời giàu sang; 
có ngƣời sinh ra trong gia đình bần tiện, có ngƣời 
sinh ra trong dòng dõi cao sang; có ngƣời ngu mê 
tăm tối, có ngƣời thông minh tài trí… Trong đó, 
nguồn cơn chính tạo nên tất cả nghiệp chính là “Ý”. 

Nghiệp, trong kinh, Phật cũng xác nhận một 
quy tắc bất di bất dịch rằng: Nghiệp ai nấy trả, quả 
ai nấy mang. Tức là, nghiệp do ngƣời nào tạo ra thì 
ngƣời ấy gánh lấy chứ ngƣời khác không thể tác 
động vào, hay gánh thay đƣợc. Sự thật này rất rõ 
ràng và thƣờng đƣợc Đức Phật cũng hay nhắc đến 
trong các bộ kinh A - Hàm. Có thể nói, thuyết 
“Nghiệp” của đạo Phật tạo ra tính bình đẳng cho tất 
cả mọi ngƣời và chúng sinh. Mỗi ngƣời là chủ nhân 
của nghiệp, tự tạo ra nghiệp, vẽ nên cuộc đời mình 
và thọ lãnh những gì mình đã tạo ra… Kỳ thật, 
nghiệp cũng có lành, dữ, tốt xấu, hay nghiệp chung 
và nghiệp riêng. Tâm chúng sinh có muôn ngàn 
tƣớng thì lời nói cũng gây muôn ngàn nghiệp báo. 
Cho nên quan sát ngôn ngữ của một ngƣời là quan 
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sát tâm ngƣời ấy. Cách biểu lộ Tâm ở mỗi ngƣời 
mỗi khác, cho nên gọi mỗi ngƣời có một ngôn ngữ 
riêng cũng đúng.  

Nghiệp riêng thì gọi là biệt nghiệp và nghiệp 
chung thì gọi là đồng nghiệp. Nhƣng nói nhƣ thế 
không có nghĩa Nghiệp là một định mệnh cứng nhắc 
không thể thay đổi, thật ra, nghiệp của mỗi ngƣời 
hoàn toàn có thể cải thiện đƣợc nếu ngƣời đó thấu 
hiểu luật nhân quả và thực hành cải ác tùng thiện. 

Nghiệp là thói quen đƣợc lặp đi, lặp lại nhiều 
lần tạo thành sức mạnh chi phối tất cả mọi sinh hoạt 
trong đời sống con ngƣời từ khi mở mắt chào đời, 
cho đến khi ra đi vào những đời kế tiếp. Nếu chúng 
ta tu mà không hiểu rõ về nghiệp thì khó mà ứng 
dụng tu hành đúng cách để đạt tới chỗ giác ngộ, giải 
thoát hoàn toàn. 

Thật vậy, cái hay nhất của cuộc đời là giữ tâm 
mình trong cái thánh thiện và làm sao để nó chỉ 
khởi lên những điều tốt đẹp, tử tế, yêu thƣơng, 
phụng sự, cống hiến. Đƣợc vậy, ta chẳng những an 
toàn mà còn vui vẻ, hạnh phúc, đƣợc Chƣ Thiên và 
chúng sinh yêu mến.  

Ngày nay, những giá trị truyền thống tốt đẹp 

vẫn không ngừng đƣợc bồi đắp, phát huy. Tuy 

nhiên, bên cạnh những giá trị chân thật thì hiện 

tƣợng “ngụy giá trị” cũng bắt đầu xuất hiện, ảnh 
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hƣởng lớn đến việc xây dựng, hình thành nhân cách 

con ngƣời trong tình hình mới. Một thời đại mà con 

ngƣời đƣợc ăn ngon, mặc đẹp và đầy đủ những tiện 

nghi trong cuộc sống. Nhƣng cũng là thời đại đầy 

dẫy những tội ác và tệ nạn xã hội, con ngƣời dần dễ 

trở nên bi quan chán chƣờng và dễ dàng bị cám dỗ 

nhất. Trong thời đại này, những giá trị bên ngoài lại 

đƣợc chú trọng nhiều hơn những giá trị cao đẹp 

trong tâm hồn. Chạy theo những giá trị bên ngoài, 

chúng ta sẽ rất mệt mỏi và chán chƣờng vì mục tiêu 

chƣa đạt đƣợc mà trong khoảng thời gian đó cũng 

không làm đƣợc điều gì có ý nghĩa cả. Vậy đâu 

là quan niệm sống đúng đắn trong thời kỳ hiện tại. 

Nhân cách làm ngƣời khi cánh cửa hội nhập 
quốc tế trở nên thông thoáng; sự phát triển mạnh mẽ 
của công nghệ thông tin, mạng xã hội mang lại 
những cơ hội trải nghiệm, học tập, lao động mới 
cho con ngƣời. Nhƣng đồng thời, cũng đặt ra những 
thách thức, nhất là việc ứng xử, vận dụng, kết hợp 
khéo léo giữa sức mạnh nội sinh và ngoại sinh; giữa 
giá trị văn hóa truyền thống với giá trị văn hóa hiện 
đại của nhân loại để tìm hƣớng phát triển bền vững 
cho đất nƣớc. Những giá trị cao quý nhƣ lòng yêu 
nƣớc, tinh thần đoàn kết, đức tính cần cù, giản dị, 
chịu khó, khả năng sáng tạo, vƣơn lên, nhạy bén với 
cái mới, ứng phó linh hoạt trƣớc mọi hoàn cảnh… 
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đã trở thành những giá trị, biểu tƣợng thiêng liêng, 
một di sản cao quý truyền từ thế này sang thế hệ 
khác; góp phần gắn kết con ngƣời với cội nguồn, 
quê hƣơng, tiếp thêm sức mạnh để con ngƣời ngày 
càng trƣởng thành và hoàn thiện mình. 

Trong thời đại đầy cám dỗ này, cách bƣớc đi 
nhanh nhất là bƣớc một bƣớc và dừng lại một bƣớc 
để quan sát. Nếu cứ bƣớc đi vội vã thì chúng ta sẽ 
mất định hƣớng và đi sai đƣờng. Phải dành thời 
gian để gội rửa tâm hồn, nhìn lại những gì mình đã 
làm và định hƣớng đúng đắn để có đƣợc những điều 
mình mong muốn. Khi nền giáo dục ngày càng tối 
tân thì lại thiếu giáo dục nhân cách, và phƣơng pháp 
sống trầm trọng. Tâm hồn chúng ta lúc nào cũng 
đầy lo âu, căng thẳng và mệt mỏi. Những loại phiền 
não này cứ theo chúng ta nhƣ hình với bóng và 
không chừa một giây phút nào cho tâm có thể nghỉ 
ngơi thƣ giãn. Giáo dục vốn đƣợc xem là môi 
trƣờng lý tƣởng có nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào 
tạo nhân lực và bồi dƣỡng nhân tài, gieo vào trái 
tim, tâm hồn tuổi thơ những bài học đầu tiên về đạo 
đức. Trong cuộc sống chính là sự bình yên trong 
tâm hồn. Hay nói một cách khác: Bất kể chúng ta 
giàu hay nghèo, có địa vị hay không, cảm nhận 
trong tâm hồn của chính mình nhƣ thế nào thì cuộc 
sống của chúng ta cũng nhƣ thế ấy. Vì thế, điều 
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quan trọng nhất là phải giữ cho tâm luôn vui vẻ, an 
lạc, hạnh phúc thì cuộc sống mới tốt đƣợc. Buông 
bỏ những ham muốn những đòi hỏi không cần thiết. 
Buông những lo âu, phiền muộn về tƣơng lai. Quên 
đi những phiền muộn và nỗi đau trong quá khứ. 
Hãy dành cho mình một khoảng thời gian trong 
ngày, để tâm lắng đọng, trở về hiện tại bạn sẽ thấy 
cuộc đời vẫn còn tƣơi đẹp lắm. 

Tham lam và nóng giận làm cho chúng ta mất 

lý trí và là nguồn gốc của phiền não. Tâm cũng nhƣ 

ly nƣớc vậy, phải để thật yên thì mới trong, mới 

sáng và có thể dùng đƣợc. Chỉ khi tâm thanh tịnh 

chúng ta mới nhìn thấy đƣợc bản chất thật của mọi 

sự việc, hiện tƣợng, tránh hành động sai lầm, nóng 

vội mà hỏng việc lớn. Đồng tiền, đồng bạc là ván 

bài rất ngọt ngào, chúng có thể đem lại cho chúng ta 

có một cuộc sống hào nhoáng, thú vị, thậm chí chút 

dƣ vị của hạnh phúc nữa. Nhƣng mặt trái là gì? 

Thỉnh thoảng con ngƣời không có đủ tiền để đáp 

ứng nhu cầu của họ và khái niệm hạnh phúc nhờ 

đồng tiền mang lại chỉ đúng ở một chừng mực nhất 

định. Mặt khác, chẳng có cái cây nào mọc ra tiền 

cho nhân loại, cũng chẳng có hạt mƣa nào mang 

hiện thân của vàng bạc, nên mọi ngƣời mới phải 

sống trong sự bó buộc của đồng tiền. Tuy nhiên, 

mặt tốt là, khi chúng ta có thể điều khiển nó, cũng 

https://www.elle.vn/bi-quyet-song/quan-niem-song-ikigai
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chính là chúng ta đang tự cầm lái cuộc đời của 

chính mình. Vì thế, mà rất nhiều ngƣời đã quên đi 

giá trị của mình trong cuộc sống này. Tiền rất quan 

trọng nhƣng nó càng quý và quan trọng hơn khi đó 

là đồng tiền trong sạch và chính mình là ngƣời kiếm 

ra nó. Và điều đặc biệt hơn nữa là giá trị của một 

con ngƣời không phải lúc nào cũng đƣợc tính bằng 

có tiền mà là nhân cách của một con ngƣời. 

Ai cũng có lúc phạm phải sai lầm trong cuộc 
đời, nhƣng chỉ có ngƣời biết ăn năn, sám hối mới là 
ngƣời đáng đƣợc tuyên dƣơng. Thành tâm sám hối 
không gì thực tế hơn là nhìn lại những gì mình đã 
làm, biết hối hận và cầu nguyện đấng tối cao giúp 
đỡ để đừng bao giờ tái phạm nữa, thề nguyện suốt 
đời sẽ bỏ ác hành thiện. Hành động càng chân 
thành, nghiệp chƣớng sẽ đƣợc tiêu trừ và lòng sẽ 
cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Cuộc sống sẽ trở 
nên tƣơi đẹp.  

Hãy dừng mọi suy nghĩ, lo toan, phiền muộn để 
sống trọn vẹn với giây phút hiện tại. Cảm nhận bầu 
không khí trong lành, từng cơn gió nhẹ nhàng đang 
làm mát cho chúng ta. Có những tiếng chim hót ríu 
rít, hoa đua nhau nở và tỏa hƣơng thơm ngát.  
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HIỂU ĐÚNG LỜI PHẬT DẠY 

THỰC HÀNH TRONG ĐỜI SỐNG 

HẰNG NGÀY 

 
Mục đích của đạo Phật là tìm ra lẽ thật của thân 

tâm và hoàn cảnh. Chúng ta phải nói ra những gì 

chân thật để mọi ngƣời hiểu đúng Phật giáo mà 

không còn nghi ngờ điều gì. Phá bỏ những tập tục 

mê tín của các truyền thuyết khác xen vào làm mờ 

tối đạo Phật là việc cần thiết tối quan trọng nhằm 

giúp mọi ngƣời tin sâu nhân quả theo nguyên lý 

duyên sinh, làm lành đƣợc hƣởng phƣớc, làm ác chịu 

khổ đau. 

Đầu tiên, chúng ta phải hiểu rõ những lời Phật 

dạy về đạo làm ngƣời, sống nhƣ thế nào cho đúng 

trong đối nhân xử thế mà không làm tổn hại ngƣời 

khác. Ai làm ngƣời cũng muốn mình là ngƣời tốt để 

làm tròn bổn phận đối với gia đình, ngƣời thân và 

đóng góp lợi ích cho xã hội; tiến xa hơn nữa là 

thành tựu công đức viên mãn bằng cách giữ ý nghĩ 

trong sạch, không làm các việc ác, siêng làm các 

việc lành mà cùng nhau chia vui sớt khổ bằng trái 

tim yêu thƣơng và hiểu biết. 
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Hiện nay, chúng ta đang sống trong thời đại 

văn minh vật chất dƣới sự tiếp cận của khoa học 

hiện đại, do đó cần phải truyền bá Phật giáo thích 

hợp với căn cơ, trình độ của mọi ngƣời mà vẫn giữ 

đƣợc bản chất giác ngộ, giải thoát. 

Đạo Phật không bắt buộc ngƣời Phật tử phải 

thực hành những điều họ chƣa thể làm đƣợc, nhƣng 

chúng ta phải cố gắng áp dụng những điều căn bản 

bằng cách tránh dữ làm lành để không làm tổn hại 

cho mình và ngƣời khác. Nhƣng để trở thành ngƣời 

Phật tử chân chính chúng ta cần phải biết rõ mục 

đích cốt lõi của đạo Phật là gì. Phật dạy đạo làm 

ngƣời luôn có giá trị đặc biệt nếu chúng ta cố gắng 

làm theo, thì mọi gia đình đều hạnh phúc, xã hội 

bình an, khắp nơi nơi toàn là ngƣời ngay, việc tốt. 

Đạo lý nhà Phật không chỉ giúp con ngƣời tìm đƣợc 

chân lý cuộc sống mà còn khiến tâm hồn chúng ta 

trở nên thanh tịnh hơn. Lời Phật dạy làm ngƣời là 

những điều sâu sắc, khuyên răn con ngƣời tránh xa 

những điều không đúng để trở thành ngƣời tốt, ai ai 

cũng cần phải học. 

Phật pháp trƣớc tiên dạy chúng ta không làm 

các việc ác, siêng làm các việc lành, giữ ba nghiệp 

thân-miệng-ý đƣợc trong sạch. Chúng ta muốn thực 

hiện ba nguyên tắc trên cho đƣợc trọn vẹn thì trong 
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hiện tại phải bắt đầu từ đâu? Trƣớc tiên, chúng ta sẽ 

phát khởi lòng tin chân chính đối với Tam Bảo. Nhƣ 

thế nào là lòng tin chân chính? Là tin những lời Phật 

dạy có lợi ích thiết thực cho tất cả mọi ngƣời, nhƣ 

chúng ta tin gieo nhân tốt sẽ hƣởng quả tốt, gieo 

nhân xấu sẽ lãnh quả xấu. Chúng ta không tin những 

điều mơ hồ, viễn vông có tính cách suy đoán, mơ 

tƣởng không phù hợp đạo lý nhân quả. Nhƣ chúng ta 

không tin có một vị thần linh thƣợng đế ban phƣớc 

giáng họa là đúng lời Phật dạy, vì nhân quả ai làm 

nấy chịu, không ai có thể thay thế cho ai đƣợc. 

Đức Phật biết rất rõ nhân quả thiện ác, nên Ngài 
muốn cho các đệ tử của thoát ra khỏi cảnh khổ đau, 
Ngài thƣờng ngăn cấm không cho ngƣời cƣ sĩ hành 
các nghề nghiệp ác, dù nghề nghiệp ấy kiếm tiền rất 
dễ, nhƣng nó không phải là hạnh phúc chân chính. 

         Mục đích của đạo Phật là tự giác, giác tha, 
giác hạnh viên mãn. Khi chúng ta đã thật hiểu rồi 
mới phát lòng tin sâu đối với Phật pháp và quyết 
tâm thực hành tránh dữ làm lành để đem lại an vui, 
hạnh phúc cho chính mình, gia đình, ngƣời thân và 
phục vụ tốt cho xã hội. 

Trong cuộc sống mọi ngƣời công dân đều có 
bổn phận đối với quốc gia, xã hội, cha mẹ có bổn 
phận và trách nhiệm đối với con cái, vợ chồng có 
bổn phận trách nhiệm thƣơng yêu đùm bọc, san sẻ 
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cho nhau, con cái biết quan tâm hiếu dƣỡng cha mẹ, 
con ngƣời quan hệ giao dịch làm ăn qua lại theo 
nguyên lý nhân duyên quả, để đƣợc tồn tại và duy 
trì sự sống. Do đó tham muốn càng nhiều thì càng 
phát sinh các thứ phiền não, vì tham muốn mà 
không đƣợc nhƣ ý, nếu đƣợc thì tham càng thêm 
tham, nếu tham không đƣợc thì sinh ra giận hờn khó 

chịu, tìm cách trả thù. Nhƣ chúng ta đã biết, ít ai 
trong cuộc đời này mà không tham muốn. Có sự 
sống là có tham muốn, nhƣng tham muốn nhiều hay 
ít là tùy theo sở thích của mỗi ngƣời mà thôi. Vì vậy 
trong cuộc sống chúng ta có quyền ƣớc mơ mong 
muốn, chớ nên tham muốn quá đáng mà làm tổn hại 
ngƣời khác, gây khổ đau cho nhau. Cho nên chúng 
ta là ngƣời Phật tử không phân biệt tại gia hay xuất 
gia, mà là ngƣời biết tu học thực tập theo hạnh giác 
ngộ, giải thoát cho chính mình, do đó ngƣời Phật tử 
chân chính là ngƣời biết cách làm chủ bản thân, 
không bị các tham muốn dục vọng thấp hèn chi 
phối. Chúng ta là ngƣời học Phật phải dám chịu 
trách nhiệm về những ý nghĩ, lời nói và hành động 
mình đã làm. 

Do nhận thức đúng về nhân quả nên ngƣời con 

Phật luôn thận trọng trong mỗi việc làm, lời nói và 

suy nghĩ của chính mình. Chỉ cần chúng ta chịu khó 

quan sát trong hiện tại, ta sẽ dễ dàng nhận ra quả 
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báo trƣớc mắt của những việc làm tốt hay xấu. 

Nhân quả trong đạo Phật dạy cho chúng ta phải có 

trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. 

Nếu chúng ta không tin nhân quả, ta sẽ sống vô ý 

thức, thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam ích kỷ để 

làm tổn thƣơng ngƣời khác. Bởi vì sự suy nghĩ và 

cảm xúc của con ngƣời luôn thay đổi và chịu tác 

động nhanh chóng bởi các sự kiện xung quanh. Ví 

dụ, khi nhận đƣợc một thông tin tốt đẹp có lợi cho 

mình, thì lập tức ta có thái độ hoan hỷ vui vẻ, lạc 

quan. Ngƣợc lại, nếu nhận đƣợc tin xấu, ngay khi ấy 

chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, buồn phiền, bực bội 

và có thể nóng nảy với những ngƣời khác. Theo luật 

nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên 

nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có đƣợc 

nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện 

ích giúp ngƣời cứu vật. 

Tuy nhiên theo quan điểm của đạo Phật, luật 

nhân quả báo ứng là nền tảng sống của muôn loài 

vật, không ai có thể tách rời luật nhân quả mà tồn 

tại. Cho nên Phật giáo, đối với “nhân quả báo ứng”, 

có cái nhìn đầy đủ và thấu triệt, Phật dạy chính 

chúng ta là chủ nhân của bao điều họa phúc, mình 

làm lành đƣợc hƣởng phƣớc tốt đẹp, làm ác chịu 

quả khổ đau. 
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Nói một cách đơn giản và dễ hiểu, “nhân quả 

báo ứng” chính là làm thiện đƣợc quả báo tốt đẹp, 

còn làm các điều xấu xa tội lỗi bị quả báo khổ đau. 

Mỗi hành vi xấu ác, đều phải chịu ác báo tƣơng xứng 

với hành vi đó. Vả lại, căn cứ vào những hành vi xấu 

ác nặng hay nhẹ mà có quả báo tƣơng xứng khác 

nhau. Chúng ta nên nhớ rằng: của phù vân khó bao 

giờ tồn tại bởi vì chúng ta sống trên sự đau khổ của 

ngƣời khác. Nhan nhản mỗi ngày có những vụ lừa 

đảo, lƣờng gạt trong xã hội mà báo chí thƣờng đăng 

tải là do lòng tham muốn quá đáng của con ngƣời. 

Con ngƣời vì lòng tham lam quá đáng nên mới dễ bị 

ngƣời khác lƣờng gạt. Nhân quả trong thời hiện đại, 

thƣờng đƣợc hiểu nhƣ một luật thƣởng phạt công 

bình: “Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ” hoặc “gieo gió 

gặt bão”... Bởi thế có rất nhiều ngƣời quá sợ hãi luật 

nhân quả nên họ không dám làm những điều xấu ác, 

vì gieo nhân xấu thì gặt quả ác trong hiện tại và mai 

sau. Sống ở đời, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, 

dù khôn hay dại, dù tốt hay xấu, ai ai cũng muốn 

đƣợc sống sung sƣớng hạnh phúc. Quả thì ai cũng 

muốn đƣợc tốt đẹp nhƣng mà nhân thì chúng ta 

không chịu gieo. Hoặc đã gieo nhân ác mà cứ muốn 

quả lành trái ngọt, thật là vô lý. Chúng ta chỉ cần 

quan sát trong hiện tại, sẽ biết rõ ràng quả báo trƣớc 

mắt của những việc làm ác nhƣ: trộm cƣớp, lƣờng 
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gạt, nói lời dối gạt, cờ bạc, hút chích, đàn điếm, lừa 

tình, trù dập, hãm hại, buôn lậu, móc ngoặc hối lộ, 

tham ô chèn ép ngƣời quá đáng… dẫn đến bị bắt, bị 

truy tố, bị giam cầm tù tội cho đến tử hình. Chúng ta 

hãy sợ hãi quả báo xấu trong đời này để biết cách 

tránh xa những điều tội lỗi, hay làm các việc thiện 

ích vì tình ngƣời trong cuộc sống. Một ngƣời sống 

tốt không làm tổn hại ai, một gia đình hoàn thiện về 

nhân cách đạo đức thì xã hội sẽ phát triển ổn định 

một cách bền vững và lâu lài, nhờ ai cũng tin sâu vào 

nhân quả nghiệp báo. 

Chính vì thế, ngƣời Phật tử chân chính phải tin 
sâu nhân quả nên luôn sợ hãi với quả báo xấu xa, 
quyết không làm điều gì làm tổn thƣơng đến ngƣời 
khác, tránh xa tội lỗi. Ngƣời đã có đủ tín tâm về 
niềm tin nhân quả, sẽ ý thức mà không làm các việc 
xấu ác, bởi nhân trộm cƣớp lƣờng gạt của ngƣời dẫn 
đến quả báo hiện tại chịu tù tội, và tƣơng lai chịu 
thiếu thốn, nghèo hèn. Nhân quả nghiệp báo tốt xấu 
sẽ đến sớm hay muộn là tùy theo duyên, bây giờ ta 
chƣa đau bệnh, nhƣng sau này sẽ bệnh rồi ta cảm 
nhận sự thống khổ của nó mà có thể cảm thông 
ngƣời đã bệnh. Hoặc ngƣợc lại, có rất nhiều ngƣời 
làm phƣớc thật nhiều để mong mai sau thọ hƣởng 
phƣớc báo nhiều hơn. Do đó chúng ta phải biết quay 
lại chính mình mà sống với tâm Phật sáng suốt, thì 
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mọi bệnh khổ sẽ đƣợc tiêu trừ. Sự diễn biến từ nhân 
đến quả cũng không nhất định, có thể báo ứng liền 
trong hiện tại hoặc xảy ra sau một thời gian, khi làm 
ác chúng ta có thể qua mặt đƣợc luật pháp. Nhƣng 
luật nhân quả sẽ không chừa bất cứ một ai, khi nhân 
duyên chín mùi. Khi hiểu đƣợc nhƣ vậy chúng ta sẽ 
thƣơng mình và ngƣời khác, nhờ đó nghiệp khổ ngày 
càng đƣợc giảm bớt và tiêu trừ. Nếu chúng ta không 
hiểu nhƣ thế mà cứ đi chùa để cầu khẩn van xin, 
mong Phật, Bồ tát gia hộ cho mau hết bệnh là ngƣời 
chƣa có niềm tin sâu sắc về nhân quả. Vì vậy tất cả 
những khổ đau trong cuộc đời đều có cái giá phải trả. 
Tất cả đều đi theo một quy luật: “Luật nhân quả”. 

Nhân quả trong đạo Phật dạy cho ta phải có 
trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. 
Nếu chúng ta không tin nhân quả, ta sẽ sống vô ý 
thức, thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam ích kỷ để 
làm tổn thƣơng ngƣời khác. Luật nhân quả theo 
quan điểm của Phật giáo, đúng là gieo nhân nào sẽ 
gặt quả nấy, nhƣng theo sự hiểu biết của chúng tôi 
nó không phải chỉ là luật thƣởng phạt bình thƣờng, 
mà là một luật cần thiết cho nhu cầu đời sống và sự 
tiến bộ của con ngƣời.  

Đạo Phật là đạo giác ngộ, là đạo của con ngƣời, 
là đạo của tình thƣơng, vì con ngƣời mà đạo Phật 
đem lại niềm an vui, hạnh phúc cho những ai có đầy 
đủ nhân duyên. Muốn có đƣợc niềm an vui, hạnh 
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phúc thật sự ngƣời Phật tử cần phải có chí hƣớng 
thƣợng và cầu tiến bộ trong sự quyết tâm cao độ. 

Chúng ta là ngƣời Phật tử chân chính phải biết 
xây dựng cho mình một ý chí và nghị lực mạnh mẽ, 
sống trong môi trƣờng xã hội nhƣng luôn biết cách 
tu dƣỡng bản thân để ngày càng hoàn thiện chính 
mình hơn. Trong hoàn cảnh xã hội ngày nay, khả 
năng làm chủ bản thân của con ngƣời trở nên mong 
manh vì bị kẹt trong hệ lụy kinh tế xã hội... và các 
sự ràng buộc khác trong đời sống, muốn thoát ra 
khỏi dòng đời oan trái, là cả một sự khó khăn vô 
cùng, mà ngƣời thiếu ý chí, không có niềm tin về 
nhân quả khó có thể làm đƣợc. 

Đức Phật đã thấy rõ chúng sinh thăng lên lộn 
xuống trong ba cõi sáu đƣờng do mình tạo ra, mình 
làm lành, đƣợc hƣởng phƣớc báo cõi trời, ngƣời; 
mình làm ác chịu quả khổ đau ba đƣờng dƣới địa 
ngục, quỷ đói, súc sinh không ai có quyền ban 
phƣớc giáng họa cho ta cả. 

Xã hội Việt Nam, trải suốt mấy nghìn năm 
cũng có sự tín ngƣỡng về tâm linh, tín ngƣỡng các 
thần, nhƣ thần sông, thần núi, thần đất, thần lúa mạ, 
trời cha đất mẹ, trời cao đất dày... đời sống kinh tế, 
cấu trúc xã hội còn dựa vào thần linh: Các hiện 
tƣợng sông, núi, mƣa gió, trời che, đất chở giúp cho 
con ngƣời an lạc trong cuộc sống, thì họ xem các 
hiện tƣợng ấy là thần linh, ban bố phƣớc lành cho 
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họ có cơm ăn áo mặc, rồi thờ cúng. Năm nào có bão 
lụt, mƣa gió không điều hòa là do nhân gian không 
biết làm phƣớc nên bị thần mƣa bão giáng họa; năm 
nào bị hạn hán là do con ngƣời không làm lành lánh 
dữ nên bị trời phạt không có nƣớc làm nông; năm 
nào trúng mùa là do con ngƣời biết phục thiện, thờ 
cúng thần linh nên đƣợc thần linh ban phƣớc lành 
cho đƣợc no ấm hạnh phúc... Đức Phật không phải 
là đấng toàn năng sáng tạo ra vạn vật, ngài cũng có 
thân thể bằng máu thịt nhƣ con ngƣời chúng ta. 
Ngài cũng phải nếm trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Tuy 
nhiên, Ngài cũng có rất nhiều chỗ là không giống 
chúng ta, đó là Ngài không có phiền não, không khổ 
đau… Chúng ta từ vô thỉ kiếp đến nay, đều sống 
trong biển khổ sông mê bởi tiền tài, sắc đẹp, danh 
lợi, ăn ngon, mặc đẹp, nên đã luân hồi sinh tử không 
có ngày thôi dứt. Ngày nay, chúng ta đƣợc đầy đủ 
phƣớc duyên mới đƣợc làm đệ tử Phật, có điều kiện 
học hỏi Phật pháp, rồi quán chiếu, nghiệm xét và tu 
sửa những thói hƣ tật xấu, để ngày càng hoàn thiện 
cho chính mình hơn. 

“Không làm mọi điều ác, 

Thành tựu các hạnh lành, 

Tâm Ý giữ trong sạch, 

Chính lời chƣ Phật dạy.” 

(Kinh Pháp Cú - Phẩm Phật Đà - câu 183) 
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Cho nên trong Kinh Thiện Sinh, là bản kinh 
căn bản dạy cho ta về đạo lý làm ngƣời, để giữ gìn 
các mối quan hệ có tính cách nhân bản, nhằm giúp 
chúng ta hoàn thiện chính bản thân mình. Vì thế 
trong cuộc sống hằng ngày chúng ta từ sáu căn 
“không làm các việc ác mà làm các việc thiện”. 
Chúng ta làm cho lục căn thanh tịnh, tịnh hóa những 
cấu nhiễm trong cuộc sống. Chỉ cần hằng ngày 
chúng ta làm cho tâm ý thanh tịnh thì chúng ta sẽ an 
nhiên thảnh thơi, thoát khỏi những lo lắng muộn 
phiền, tiếc nuối,... thì đó chính là thiền là định. 

Bởi vậy chúng ta học Phật tu hành nên bỏ đi 
những thói quen cũ này mà ngay trong cuộc sống 
thƣờng nhật “không làm các vịêc ác mà làm các 
việc thiện” đó là chứng minh chúng ta tu hành thành 
tựu, đó là con đƣờng chánh để học Phật. “Không 
làm ác mà làm lành” là một việc hết sức bình 
thƣờng, không giống nhƣ Tứ thiền bát định, thiền 
chỉ thiền quán,.. cho nên chúng ta xem thƣờng nó. 
Nhƣ vậy thì chúng ta học Phật cũng nhƣ đi xem 
kịch mà không vì việc liễu sanh thoát tử. Nếu là nhƣ 
vậy thì Tín và Nguyện của chúng ta là bất chánh, 
mà bất chánh thì rơi vào tà đạo. Một ngƣời tín 
nguyện chân chánh mà xem thƣờng việc “không 
làm điều ác, thƣờng làm việc lành” thì đã đi con 
đƣờng cong quẹo rất dễ gặp phải những chƣớng 
ngại khác. Điều này thấy rất đơn giản nhƣng lại rất 
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xâu xa. Tất cả những việc làm trong cuộc sống hằng 
ngày của chúng ta đều là biểu hiện ra bên ngoài của 
nội tâm động niệm mà khởi. Hành vi bên ngoài và 
tâm niệm bên trong không có sai biệt.  

Đạo Phật không phải là một Tôn Giáo huyền 

bí, không đặt niềm tin ở Thƣợng Đế và Phật không 

tự cho mình là con của Ngọc Hoàng, là Đấng Tạo 

Hóa toàn năng tạo ra vạn vật, có khả năng ban 

phƣớc hay giáng họa cho ai. Luật Nhân Quả không 

phải do Ngài đặt ra, và Niết Bàn cũng không phải là 

nơi do Ngài tạo nên, cũng không phải do Ngài kiểm 

soát cho phép ai ra, ai vào. Mà Đạo Phật Là Một 

Con Đƣờng Giải Thoát, Giác Ngộ. Phật là ngƣời đã 

tìm ra chân lý, tìm ra Con Đƣờng đi đến sự giải 

thoát, an vui, tự tại (chấm dứt khổ đau). Con đƣờng 

đó Phật giảng giải, chỉ vẽ dựa theo kinh nghiệm 

“Ngộ” mà Ngài đã chứng nghiệm đƣợc sau sáu năm 

khổ hạnh tu tập và 49 ngày nhập định dƣới cây bồ 

đề. Sau thời gian tu tập này Phật là bậc giác ngộ 

hoàn toàn, đạt đến Niết Bàn và Phật đã bình đẳng 

tuyên bố “Ta là Phật đã thành, các ngƣời là Phật sẽ 

thành nếu các ngƣời tu theo con đƣờng (đạo) ta chỉ 

dạy”. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói “Phật pháp ở 

tại thế gian, không xa lìa thế gian mà giác ngộ, nếu 

tách khỏi thế gian mà tìm cầu bồ đề, thì cũng nhƣ đi 

tìm lông rùa sừng thỏ”.  
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Chúng ta là ngƣời học Phật nên ngay trong 
cuộc sống thƣờng nhật mà bỏ ác làm lành thực hành 
theo chánh đạo, không chấp sự tƣớng, làm theo sự 
lý, tự tại vô ngại, và cuối cùng sẽ chứng Phật quả. 
Và sự thật thì chúng ta đều khẳng định rằng nếu 
chúng ta làm việc tốt thì đƣợc mọi ngƣời khen ngợi, 
và tự mình trong lòng cảm thấy vui, ăn ngon ngủ 
đƣợc. Nhƣng nếu hôm nào làm một việc gì xấu gì 
đó bị mọi ngƣời khinh thƣờng tuy họ không nói gì 
nhƣng trong lòng ta cũng cảm thấy áy náy, ăn 
không ngon ngủ không yên. Vì thế, dù thế nào đi 
nữa thì chúng ta cũng không nên xem thƣờng việc 
làm trong cuộc sống hằng ngày. Thật đáng sợ, một 
hành vi bé tí, một ý niệm nho nhỏ, đều ảnh hƣởng 
đến nội tâm của chúng ta. 

Bởi vì căn nguyên khổ đó là do tham, sân, si, 

chấp và ngã đã huân tập, tiềm ẩn trong chúng ta 

“cái tôi” từ kiếp nào mà ra. Cho nên ngạn ngữ 

Việt Nam có câu: “Bể kia dễ lấp, túi tham khó 

đầy”, để chỉ rằng lòng tham con ngƣời là vô hạn. 

Chính vì lòng tham đó mà chúng ta không tìm 

đƣợc hạnh phúc ngay trong cuộc sống này cũng 

nhƣ sản sinh ra nhiều hệ lụy của xã hội bằng 

những tệ nạn đầy nguy hiểm. Nhu cầu ở con ngƣời 

không có điểm dừng, đói thì muốn no, no thì 

muốn ngon, ngon thì món ăn lạ, độc đáo,…Chính 
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vì cứ mãi theo những nhu cầu này mà gây nên sự 

phiền não. Những chủng tử hung dữ, nóng nảy do 

cha mẹ di truyền lại đã sống khỏe mạnh trong 

chúng ta “cái tôi” bấy lâu nay. Nay chúng ta hiểu 

biết tu tập, đối với thời gian này chúng ta “cái tôi” 

sẽ cố gắng “bứng gốc” các chủng tử xấu đi, rồi 

chúng ta sẽ tƣới tẩm những “chủng tử tốt” (từ bi, 

hỷ xả, bao dung) bằng những trận mƣa Pháp, 

những chủng tử tốt này sẽ nảy mầm vƣơn lên.  

Vì vậy Đức Phật có dạy: “Này các Tỳ kheo, 
hai cực đoan này ngƣời xuất gia không nên thực 
hành”. Đó là: Chuyên tâm tham đắm dục lạc thấp 
hèn, không xứng đáng và không ích lợi; Chuyên 
tâm khổ hạnh, gây khổ đau, không xứng đáng và 
không ích lợi. 

Lối sống ép thân, khổ hạnh Đức Phật không 
muốn chúng ta phải đi theo. Và ngƣợc lại lối sống 
quá tham đắm vào dục lạc là nguyên nhân của sự 
khổ. Chúng ta thƣờng khổ vì tiền bạc, sắc đẹp, danh 
vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Khi không có đủ tiền để 
đáp ứng những nhu cầu của bản thân đặt ra thì phiền 
não xuất hiện. Nó khiến chúng ta phải tìm mọi cách 
để có tiền. Không có tiền thì chúng ta cảm thấy bế 
tắc, khó chịu và tuyệt vọng. Khi không có nhan sắc, 
chúng ta thƣờng đau khổ, tủi thân, đố kỵ. Luôn 
muốn mình nổi trội, đẹp hơn ngƣời. Khi không có 
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địa vị, danh vọng, chúng ta lại đi tìm mọi cách để đạt 
đƣợc, bày mƣu tính kế để hãm hại, đạp đổ ngƣời 
khác để mình có đƣợc vị trí cao trong xã hội. Ngày 
đêm mƣu tính, lo sợ khiến chúng ta không có đƣợc 
một giây phút thanh thản thật sự. Khi những món ăn 
không ngon, chúng ta lại khó chịu, bỏ ăn và buồn 
phiền. Lúc nào cũng muốn đƣợc ăn ngon, ăn nhiều. 
Và khi ngủ không đủ giấc, chúng ta sinh ra sự cáu 
gắt, khó chịu. Luôn muốn đƣợc ngủ kỹ, ngủ nhiều. 
Thông qua cơ thể sinh học, chúng ta hƣởng thụ dục 
lạc thì chúng ta cũng phải trả giá cho sự hƣởng thụ 
đó. Ví  nhƣ việc chúng ta thuê nhà ở thì phải trả tiền 
thuê nhà. Thế gian này không có gì là miễn phí cả. 
Cho nên, nếu chúng ta thật sự muốn loại trừ khổ đau 
về thể chất và tinh thần thì chúng ta phải chế ngự 
đƣợc những ham muốn vô độ của bản thân. Nếu cứ 
để lòng tham dục điều khiển thì con ngƣời còn đau 
khổ và trở thanh nô lệ của tham dục. Vì vậy trong 
kinh Thủy Sám có câu: “Ngƣời biết đủ tuy nằm dƣới 
đất vẫn lấy làm an vui, ngƣời không biết đủ dù ở 
thiên đƣờng cũng không vừa ý”. Đó là lý do vì sao 
nhiều ngƣời giàu nhƣng vẫn không tìm đƣợc hạnh 
phúc, ngƣời nghèo lại có đƣợc hạnh phúc tràn đầy. 
Ta thấy rằng, thiếu thốn hay đầy đủ không phải phụ 
thuộc vào vật chất, mà nó phụ thuộc vào tƣ tƣởng 
hay cách suy nghĩ của chúng ta. Vì thế mà Đức Phật 
dạy hạnh thiểu dục tri túc là để đối trị với lòng tham 
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không đáy, lòng tham gây ra phiền não không có 
điểm dừng mà chúng ta là những con ngƣời hiện đại 
đang bị vƣớng phải. Thiểu dục tri túc là một sắc thái 
tâm lý sống. Bởi vì kiếp sống con ngƣời là quý, thời 
gian đƣợc sống là quý, cho nên chúng ta cần tận 
dụng từng giây phút quý báu của đời mình để làm 
nhiều việc khác cần thiết, ý nghĩa và quý giá hơn. 

Trong cuộc sống của chúng ta không lúc nào 
bình yên, phẳng lặng, luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng 
để đón nhận những khó khăn và rắc rối của cuộc 
sống. Con ngƣời chúng ta đã quá đắm đuối vào 
hƣởng thụ những thú vui dục lạc, và phải trả giá cho 
sự hƣởng thụ đó bằng những nỗi đau về thể xác hay 
tâm hồn, thậm chí là cả hai, trong khi đó chỉ là 
những thú vui tạm thời, sớm muộn cũng sẽ bỏ ta mà 
đi. Sự thay đổi của hoàn cảnh, môi trƣờng, sự già 
yếu, bệnh tật có thể cƣớp đi tất cả niềm vui của 
chúng ta. Một số ngƣời do không chuẩn bị tinh thần 
trƣớc có thể sẽ bị khủng hoảng tinh thần, thậm chí 
sẽ nghĩ đến những việc tiêu cực. Phật giáo với 

những lời dạy của Đức Phật chỉ cho chúng ta hiểu 
bản chất của con ngƣời và thiên nhiên nhằm có 
cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa.  

Để tránh những khổ đau về thể xác và đƣợc 
hạnh phúc về tinh thần, chúng ta buộc phải lựa chọn 
một trong hai, hoặc là từ bỏ dục lạc hoặc là phải 
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chịu khổ đau, chứ không thể vừa muốn hƣởng thụ 
dục lạc lại cũng vừa muốn không bị khổ đau. Chúng 
ta khổ đau hay hạnh phúc là do chính chúng ta chứ 
không thể đổ thừa cho bất cứ nguyên nhân bên 
ngoài nào. Kết quả tất yếu của lòng tham và hƣởng 
thụ chính là lo lắng và khổ đau. Nếu con ngƣời 
không ý thức về điều này sẽ cảm thấy vô cùng thất 
vọng và chới với khi hậu quả xảy ra. Vì hằng ngày 
chúng ta đang là nô lệ của lòng tham, bị lòng tham 
điều khiển và khống chế nên gây ra bao khổ não vì 
không đáp ứng đƣợc những mong muốn của nó. Vì 
vậy cuộc đời này gần nhƣ không có niềm vui nào là 
hoàn hảo và mãi mãi. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết 
tu tập để vƣợt qua thói hƣ, tật xấu, không gây ra tội 
lỗi cũng rèn luyện tâm căn của mình thì chúng ta ắt 
sẽ đƣợc hạnh phúc chân thật. 

Trong cuộc sống này, điều chúng ta có thể tiếp 
nhận là tri thức, nhƣng điều cần phải dung dƣỡng là 
một tấm lòng lƣơng thiện. “Nhân chi sơ, tính bản 
thiện”, lƣơng thiện chính là bản chất nguyên sơ của 
sinh mệnh nguyên thủy của con ngƣời. Tôi tin rằng 
trong tâm ai cũng có sự lƣơng thiện thuở ban sơ ấy. 

Thiện lƣơng chính là phẩm chất cao quý của 
con ngƣời, là kim chỉ nam cho mỗi chúng ta và cũng 
là nguồn tài sản vô giá cho mỗi ngƣời. Ngƣời thông 
minh chƣa hẳn đã lƣơng thiện, nhƣng ngƣời lƣơng 
thiện chắc chắn là ngƣời thông minh nhất. Vì vậy 
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lƣơng thiện chắc chắn là một loại trí tuệ, là một loại 
phúc lành. Nhƣng nhân sinh nhƣ mộng, quá lắm chỉ 
trăm năm. Chúng ta có trong đó 20 năm để sống vô 
tƣ và trƣởng thành, thêm 20 năm để trải nghiệm cuộc 
sống và sống theo ý mình. Và có thêm 30 - 40 năm 
nữa để đón nhận những gì mình làm, mình sống, 
theo cách mình đã gieo, đã cƣ xử. Đó chính là luật 

nhân quả. Có những nhân quả theo ta đến tận kiếp 
sau. Nhƣng có những “quả báo” đến với chúng ta 
ngay trong kiếp này, và rất nhanh. Khi chúng ta trao 
đi thiện lƣơng, không có nhận đƣợc sự báo đáp ngay 
trƣớc mắt, nhƣng nhất định vào một thời điểm nào 
đó khi duyên lành hội đủ, trời xanh đã tự có an 
bài…Sự thật là vậy, ít ngƣời chịu khó suy ngẫm để 
thấu hiểu đƣợc rằng Phật bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ 
cả vợ con chỉ vì thấy “Đời Là Bể Khổ”. Phật vào 
rừng sâu, sống khổ hạnh chỉ để tìm cách Cứu Khổ. 
Và hầu hết kinh sách Phật đƣợc lƣu truyền lại cho 
đến ngày nay là để dẫn dắt chúng ta đi trên con 
đƣờng Thoát Khổ. Vì vậy Phật giáo hƣớng con 
ngƣời tới sự lƣơng thiện, tức là giải thoát chúng sinh 
khỏi những ràng buộc khổ đau, trở về với bản ngã 
nguyên sơ, tốt đẹp buổi ban đầu. 

Phật giáo cho rằng, lƣơng thiện cũng là một loại 

trí tuệ, hơn nữa còn là trí tuệ đỉnh cao bởi để thiện thì 

cần có sự hiểu biết, phân biệt tốt xấu đúng sai và 
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kiềm chế đƣợc bản thân, không bị hoàn cảnh xung 

quanh làm ảnh hƣởng. Vì thế, làm ngƣời khó nhất 

không phải là giàu có, thành công, nổi danh mà khó 

nhất là lƣơng thiện. 

Do vậy, đã làm ngƣời, ta sống trong ý niệm biết 
ơn đối với những ngƣời trực tiếp và gián tiếp cho ta 
cuộc sống nhƣ đang có là một niềm hạnh phúc. Một 

khi biết ghi nhận ân lành của ngƣời khác dành cho 
mình, có nghĩa là chúng ta đang cảm nhận đƣợc sự 
liên kết mật thiết, gắn bó giữa mình và những ngƣời 
xung quanh, để thấy mình sống trong sự chở che, 
nâng đỡ đƣợm tình ngƣời. Đây là một niềm hạnh 
phúc lớn mà với nhiều ngƣời, khi vuột khỏi tầm tay 
họ mới cảm nhận và tiếc nuối. Trong mọi tình 
huống, tìm góc nhìn sáng nhất, lạc quan nhất, có 
hƣớng mở lối khả thi nhất, giữ nụ cƣời thƣờng xuyên 
làm nguồn cảm hứng để vƣợt qua những khó khăn 
chƣớng ngại trong cuộc sống. Cuộc sống sẽ tƣơi đẹp 
và nhẹ nhàng nếu chúng ta luôn sống với tâm thế vui 
vẻ, thoải mái. Trạng thái vui vẻ hỗ trợ sức khỏe về 
thân và tâm, giúp chúng ta lúc nào cũng tràn đầy 
năng lƣợng tích cực. Sống bi quan và buồn khổ là 
hoang phí cuộc đời của chính mình. 

Tất cả mọi thứ đều chịu sự chi phối của vô 
thƣờng, nên những điều mong muốn mà không 
đƣợc nhƣ ý sẽ làm cho chúng ta khổ. Sự sống có thể 
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đem đến cho chúng ta nhiều an vui và hạnh phúc, 
song cũng có những lúc chúng ta bất an lo lắng, 
trong mệt mỏi chán chƣờng mà dẫn đến tuyệt vọng. 
Đức Phật chỉ dạy rằng cứu chữa cho tâm quan trọng 
hơn là cho thân, vì đó là nguyên nhân gây ra bao 
điều tội lỗi. Ngƣời có tâm từ bi rộng lớn và hành vi 
thiện lành, tâm sẽ ít bị vẫn đục bởi phiền não tham, 
sân, si chi phối. Nếu chúng ta mỗi ngày tỉnh giác 
từng ý nghĩ, lời nói và hành động của mình, thì ta sẽ 
biết cách làm chủ bản thân để ngày càng hoàn thiện 
chính mình hơn về mọi mặt. Ngƣời có thân thể khỏe 
mạnh nhƣng cứ để cho tâm tham lam, sân giận, si 
mê, ganh ghét, tật đố chi phối thì sẽ nhận hậu quả 
đau khổ đời này và vô số kiếp về sau. Thân chúng ta 
bệnh thì đau nhức, khó chịu nhƣng tâm bệnh thì làm 
cho chúng ta bị dằn dặt, khổ sở não nề có khi dẫn 
đến tuyệt vọng mà quyên sinh tự tử. Bởi vì hàng 
ngày chúng ta không chỉ phải đƣơng đầu với gia 
đình ngƣời thân mà còn biết bao nhiêu ngƣời khác 
nữa, có ngƣời ta biết, có ngƣời ta không biết. Có 
ngƣời giúp đỡ ta, có ngƣời muốn cản trở ta. Vì thói 
quen của chúng sinh là tham lam, sân giận, si mê, 
ganh ghét, tật đố và dẫn đến hiềm hận, nên mới nói 
lời hằn học khó chịu và sẵn sàng giết hại lẫn nhau 
không thƣơng tiếc. Với kiếp sống của con ngƣời, 
nếu chúng ta không có hiểu biết chân chính, không 
tin sâu nhân quả thì ta sẽ than trời trách đất, oán 
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ghét ngƣời thân, đổ thừa cho xã hội mà ta vô tình 
đánh mất chính mình. Vì vậy kẻ thù lớn nhất của 
chúng ta không phải là những kẻ đối đầu, mà chính 
là chủ nghĩa cá nhân. Sở dĩ chúng ta phiền muộn 
khổ đau nhiều, phần lớn là do sự vọng động phân 
biệt bởi ý thức hệ trong ta. Chúng ta luôn thay đổi 
cảm xúc trong từng giây phút bởi những toan tính, 
do ta chấp thân tâm này làm ngã. Chúng ta hay lo 
lắng về đƣợc mất, phải trái, đúng sai, hơn thua, tốt 
xấu, nên mới sinh ra tham lam, sân giận, và si mê để 
rồi chịu nhiều phiền muộn khổ đau. Khi tâm lý bị 
xáo trộn làm cho chúng ta hoang mang lo sợ, làm 
gia tăng thêm phiền muộn khổ đau. Mỗi khi có sự 
cố xảy ra nhƣ vậy, ta cần phải quán chiếu, tƣ duy 
sâu sắc thì mới đủ sức chuyển hóa tham, sân, si 
thành vô lƣợng trí tuệ, từ bi. Khi bị tham lam ích kỷ 
sai xử, ta có thể quán sát nhƣ sau: “Tôi đang tham, 
tôi biết đang tham, tôi biết có những ham muốn 
đang làm mờ tâm trí tôi”. Khi quán sát nhƣ vậy thì 
tự nhiên trạng thái tâm tham sẽ dần hồi biết mất. 

Ngƣời biết tu tuy thân vẫn chịu sự đau đớn 

của bệnh hoạn, nhƣng tâm không bị khốn khổ vì 

đã thấu suốt đƣợc lý nhân quả. 
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HÃY QUAY VỀ CHÂN TÂM                            

CỦA CHÍNH MÌNH 
 

Nói đến chữ “Tâm” là nói đến gốc của con 
ngƣời mà chúng ta lại bỏ quên, để nó trôi dạt không 
có điểm tựa. Tâm đƣợc xem là một trong những 
phạm trù quan trọng, cơ bản của Phật Giáo. 

Tâm có công năng nhƣ một tƣớng soái chỉ huy 
toàn bộ. Vì vậy, những hành động đƣợc xuất phát 
tạo thành nghiệp quả, phải qua 3 lãnh vực kết hợp 
chặt chẽ của: thân, khẩu, ý. Thân và khẩu chỉ thi 
hành theo mệnh lệnh của ý thức. Nhƣng động lực 
thúc đẩy để tạo thành là do tâm. Chính nó vừa là 
một tác nhân mà cũng vừa là một tác quả. Nó có oai 
quyền sức mạnh rất lớn. Mọi sự thành bại, tốt xấu, 
nên hƣ, đắc thất trong cuộc đời, đều do nó chủ động 
tạo thành. Cho nên nói: tâm tạo tác tất cả, vì vậy bao 
đời nay chữ Tâm luôn đƣợc coi trọng và đề cao bởi 
“chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài”. 

Cho nên đức Phật đã cho chúng ta một hình 
ảnh song hành rất cụ thể qua hai phƣơng diện thiện 
và ác. Thiện hay ác, đều do tâm chủ động tạo 
nghiệp và rồi đƣa đến một kết quả đúng theo luật 
nhân quả, nhƣ bánh xe lăn theo chân con vật kéo 
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xe. Nhƣ trong Kinh Pháp Cú nói rằng: “Tâm dẫn 
đầu các pháp. Tâm chủ tâm tạo tác. Nếu nói hay 
hành động. Với tâm tư ô nhiễm. Khổ não sẽ theo 
ta. Như xe theo vật kéo.” Vậy mà ít ai thấy đƣợc 
trách nhiệm của chính mình. Và đã có biết bao 
nhiêu chuyện thƣơng tâm khác mà chính do con 
ngƣời tạo ra. Ngƣợc lại, nếu chúng ta suy nghĩ điều 
lành, thì cũng sẽ thúc đẩy thân và miệng gây nên 
những lợi ích cho mình và ngƣời khác rất lớn. 

Đức Phật dạy chúng ta luôn quán chiếu mỗi 
hành động, và luôn răn nhắc dạy cho chúng ta biết 
những bài học ý nghĩa nhƣ cúi lạy Phật để thấy 
mình còn nhỏ bé, bỏ đi ngạo mạn, tham lam và dục 
vọng rồi nguyện dứt trừ; ăn cơm chậm rãi để trân 
trọng những hạt gạo, thức ăn từ công phu lao tác 
mệt nhọc của ngƣời làm ra; nói năng nhẹ nhàng 
điềm đạm, đi đứng khoan thai để học cách điềm 
tĩnh hơn, tỉnh thức hơn trong lời mình nói, việc 
mình làm. Muốn thành công trƣớc hết hãy học cách 
chịu trách nhiệm với bản thân, không ngụy biện và 
đừng đổ lỗi. Vì vậy chúng ta sống phải có trách 
nhiệm là làm tròn nghĩa vụ bổn phận với xã hội, và 
bản thân dám làm, dám chịu trách nhiệm về những 
hành động của chính bản thân mình.  

Mỗi ngƣời, nếu không tự lực tìm phƣơng pháp 
tháo gỡ, hóa giải hận thù của chính mình, thì không 
có một bàn tay thần thánh nào khác có thể cứu rỗi, 



HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU 

115 

xoay chuyển đƣợc. Cái gì do con ngƣời tạo ra, thì 
cũng chính do con ngƣời chịu lấy. Và cũng chính do 
con ngƣời chuyển hóa cải hối. Tốt hay xấu, vui hay 
khổ, tất cả đều do con ngƣời định đoạt. Ta nên ý 
thức theo luật nhân quả mà sống. Không một vật gì 
thoát ngoài luật nhân quả. Xin mỗi ngƣời hãy bình 
tâm chiêm nghiệm lại nhân quả ở nơi chính bản 
thân mình. 

Ý thức chịu trách nhiệm là thƣớc đo giá trị, lòng 

dũng cảm và sức mạnh của bản thân. Chính việc tự 

chịu trách nhiệm sẽ giúp chúng ta cải thiện và hoàn 

thiện bản thân và gặt hái đƣợc nhiều thành công 

trong cuộc sống. Kỹ năng chịu trách nhiệm của bản 

thân rất cần đƣợc mọi ngƣời quan tâm và rèn luyện 

trong xã hội ngày nay. Đó là khả năng của bản thân 

biết chấp nhận mọi hậu quả, kết quả sau những suy 

nghĩ, hành động và việc làm của cá nhân, biết thực 

hiện tốt nhiệm vụ và bổn phận của mình. Ngƣời có 

trách nhiệm luôn có ý thức trong mọi việc, hoàn 

thành công việc cá nhân, có kỉ luật tốt, luôn siêng 

năng, biết tôn trọng và quan tâm đến ngƣời khác, 

biết nhận lỗi và sửa đổi những việc làm sai của mình. 

Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, kỹ năng 

chịu trách nhiệm của bản thân lại càng cần thiết hơn, 

để nuôi dƣỡng thân tâm, tu bồi đạo đức, học hỏi giáo 

lý và tích tạo các công đức lành. Cũng thế, ngƣời tu 
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hành, nếu không khéo giữ gìn ở nơi ý nghiệp, để cho 

tâm ý buông lung tạo nghiệp bất thiện, thì hậu quả 

rất là tai hại. Giống nhƣ mái nhà lợp không kín vậy. 

Ngƣợc lại, nếu ngƣời nào, khi lợp nhà nên để ý cẩn 

trọng và quyết lòng lợp cho kín đáo, thì làm gì có 

cảnh nhà dột? Vì vậy, trong khi tu hành, nếu chúng 

ta khéo biết cẩn trọng canh phòng giữ gìn con “vượn 

tâm và con ngựa ý”, thì làm gì chúng giẫm đạp phá 

phách chúng ta đƣợc. 

Cho nên Quỷ Cốc Tử nói: “Tâm là cái gốc của 
tƣớng mạo, xét rõ tâm thì tự biết đƣợc thiện ác. 
Hành vi là biểu hiện của tâm, xem hành vi thì biết 
đƣợc họa phúc”. 

Tƣớng do tâm sinh, phẩm hạnh và tính cách 
một ngƣời có thể nhìn ra đƣợc từ vẻ bề ngoài của 
họ. Hành vi là biểu hiện của nội tâm, quan sát hành 
vi của một ngƣời sẽ biết đƣợc họa phúc của họ 
trong tƣơng lai. 

Sống trên đời, mỗi ngƣời đều có khát vọng 
công thành danh toại, nhƣng thành công chỉ có thể 
gặp mà không thể cầu. Rất nhiều ngƣời không làm 
nên nổi một việc gì, suốt ngày oán ngƣời trách Trời, 
mà chƣa từng tìm nguyên nhân ở bản thân mình. 
Thực tế trên thân của mỗi ngƣời thành công đều có 
những phẩm chất đáng để chúng ta học tập. Từ xƣa 
đến nay, ngƣời thành đại sự thì trên thân đều có 4 
đặc trƣng này. 
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1.  Tâm chí phải khổ 

Tâm chí phải khổ, không khổ thì không có đủ 
sức nhẫn nại. Bảo kiếm sắc bén là do mài giũa ra, 
hoa mai tuyệt sắc là do chịu khổ trong giá lạnh. 

Khổ cái tâm chí là để nuôi dƣỡng và tăng 
cƣờng những khả năng mà họ còn chƣa đủ. Ví nhƣ 
những chiến sĩ sa trƣờng da ngựa bọc thây thì sẽ 
không ngại đổ máu. Bậc Thánh hiền sẽ không ƣu 
sầu bởi những lời phỉ báng. 

Chí hƣớng cao xa cần phải có một trái tim kiên 
định để thực hiện lý tƣởng. Quá trình này đã chú 
định rất gian khổ. Ngọc bất trác bất thành khí, 
không có gian khổ tôi rèn thì làm sao có món đồ 
quý đẹp đƣợc. 

2. Khí phách phải lớn 

Lòng dạ, khí phách cần phải rộng lớn, có lòng 
khoan hồng đại lƣợng. Khoan thứ ngƣời khác cũng 
nhƣ khoan thứ bản thân, nhất thiết không đƣợc so 
đo tính toán, mà cần luôn khoan dung khi đối đãi 
với ngƣời. 

Biển hội tụ trăm sông, dung nạp hết thảy nên 
mới rộng lớn. Trong bụng tể tƣớng có thể chèo 
thuyền. Ngƣời có thành tựu lớn trên đời đều có tấm 
long rộng mở. 

Có nhẫn nại thì mới xử lý tốt sự việc. Có khoan 
dung thì đức mới lớn. Ngƣời tài đức không có đối 
thủ, nhƣng chỗ nào tha thứ bỏ qua đƣợc cho ngƣời 



HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU 

118 

đều gắng sức tha thứ bỏ qua. Thế nên khí phách 
rộng lớn thì phúc cũng lớn theo, còn mƣu mô sâu 
thì họa hoạn cũng sâu thêm. 

3. Tâm ý phải vui 

Tâm ý phải vui vẻ, không vui vẻ thì không thể 
vùng vẫy trong thế giới huyễn hóa này, cũng 
không thể kết thiện duyên rộng khắp đƣợc. 

Khổng Tử nói: “Căng mà không chùng thì văn 
võ không thể làm. Chùng mà không căng thì văn võ 
không làm. Một căng một chùng, đó chính là đạo 
của văn võ”. 

Trong công việc, học tập cũng vậy, cần kết hợp 
lao động và nghỉ ngơi thì mới thu đƣợc hiệu quả kỳ 
diệu. Mỗi ngƣời chúng ta đều thích làm những sự 
việc mà chúng ta thích làm, vậy nên cần phải học 
đƣợc cách bồi dƣỡng những hứng thú, sở thích của 
mình. Nhƣ thế không chỉ có thể học đƣợc các tri 
thức ngoài công việc, làm phong phú đời sống bản 
thân, mà còn có thể nuôi dƣỡng tình cảm. Bạn hy 
vọng mình có một sở trƣờng, có một thành tựu, thì 
trƣớc tiên phải bắt đầu từ bồi dƣỡng hứng thú sở 
thích cá nhân. 

4. Lời nói hành động phải cẩn trọng 

Cẩn thận với mỗi lời nói và hành vi, phải suy 
nghĩ cân nhắc rồi mới phát biểu ngôn luận, suy 
nghĩ xem xét chu toàn rồi mới có hành động, nhất 
thiết không đƣợc nói loạn làm bừa. 
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Làm việc lớn nhất định phải có thủy có chung, 
suy nghĩ 3 lần rồi mới hành động. Đại văn hào, đại 
sử gia Tƣ Mã Quang thời Bắc Tống khi viết bộ sách 
“Tƣ trị thông giám”, các bản thảo chất đầy 5 căn 
nhà. Khi ngƣời đời sau xem sách thì không có một 
chữ sai. Đó chính là Tƣ Mã Quang đã rất nghiêm 
cẩn, thận trọng từng ly từng tý, thì mới để lại cho 
đời sau một trƣớc tác khổng lồ nhƣ vậy. 

Bốn đặc điểm trên, chúng ta sẽ luôn tìm thấy 
ở một bậc đại phú đại quý đƣợc ngƣời đời kính 
trọng. Và để trở thành một ngƣời tài đức có đủ 
nhƣ vậy, thì nhất định chúng ta phải bồi dƣỡng 
cho mình bốn tiêu chí này. 

Ngƣời xuất gia khi mặc vào mình chiếc áo Cà 
sa, thì phải rời bỏ những điều uế trƣợc. Uế trƣợc là 
những thứ dục vọng phiền não mà ngƣời xuất gia 
cần phải nỗ lực đoạn trừ. Phẩm hạnh của ngƣời xuất 
gia thật cao quý. Cao quý ở chỗ, các ngƣời dám từ 
bỏ tất cả những gì mà ngƣời thế gian ham muốn. 
Đồng thời giữ gìn giới luật rất tinh nghiêm. Chúng 
ta đã xuất gia rồi mà còn khởi tâm tham mê danh 
lợi, còn đắm nhiễm theo thế sự, lục trần, thì quả thật 
không xứng đáng mặc áo Cà sa chút nào. Vì vậy 
trong Kinh Tứ Thập Nhị Chƣơng Phật đã dạy rất rõ 
về pháp hạnh của ngƣời xuất gia. Phật dạy: “Những 
bực xuất gia làm Sa môn, dứt bỏ ái dục, nhận biết 
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nguồn tâm của mình, hiểu rõ lý mầu của Phật, ngộ 
pháp Vô vi, trong không sở đắc, ngoài không sở 
cầu; tâm không ràng buộc nơi đạo, cũng chẳng còn 
kiết nghiệp, dứt sự suy nghĩ, dứt sự tạo tác, chẳng 
phải do tu, cũng chẳng phải chứng được; chẳng cần 
trải qua các vị mà tự nó cao tột, gọi đó là Đạo”. Vì 
vậy tham dục phát sinh từ tâm. Nếu tâm đình chỉ, 
không dấy khởi suy nghĩ điều ác, thì làm gì nó thúc 
đẩy thân và miệng của ta tạo điều ác. Muốn giữ tâm 
ý cho đƣợc thanh tịnh, thì ngƣời tu cần phải giữ gìn 
giới luật nghiêm mật. Phải giữ giới luật nhƣ lợp 
nhà, không cho có kẻ hở. Có giữ giới nhƣ thế, thì 
chúng ta mới có đƣợc đời sống an lành. Bởi vì khi 
giữ giới, thì tâm ý của ta không buông lung. Tâm ý 
không buông lung, thì không tạo nghiệp ác. Thế 
nên, đối với chúng ta, mỗi ngƣời cần phải tƣ duy, 
chiêm nghiệm thật kỹ qua những lời Phật dạy trên, 
để mỗi ngƣời tự cảnh tỉnh, thúc liễm tu hành mong 
cầu giải thoát. Có thế, thì mới xứng đáng là trƣởng 
tử của đức Nhƣ Lai. Và mới thật sự là ngƣời khắc 
kỷ chân thành, xứng đáng mặc áo Ca sa mà không 
chút hổ thẹn.  

Qua đó, chúng ta phải cẩn trọng giữ gìn tam 
nghiệp một cách nghiêm khắc nhƣ những quân lính 
giữ thành. Nếu kẻ giữ thành lơ đễnh không cảnh 
giác quân giặc, thì thành trì sẽ bị mất về tay quân 
giặc và hậu quả rất tai hại. Cũng thế, ngƣời tu hành, 
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nếu buông lung ở nơi tâm ý, thì hậu quả rất tai hại 
cho mình và ngƣời. Ngƣợc lại, nếu chúng ta khéo 
gìn giữ tam nghiệp, nhứt là ý nghiệp, một cách 
nghiêm mật, thì kết quả rất là tốt đẹp. Quả đúng với 
câu: “Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật 
vãng Tây phƣơng”. 

“Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn” (Thân 
ngƣời khó đƣợc, Phật pháp khó nghe). Phật pháp 
quý báu là vì nhờ biết đƣợc Phật pháp mà ngƣời ta 
thoát khỏi u mê, không rơi vào nẻo ác, hiện tại có 
cuộc sống an lạc và cuối cùng là giác ngộ giải thoát 
khỏi sinh tử luân hồi, thành Phật. Chính vì thế mà 
ngƣời xƣa coi Phật pháp quý hơn thân mạng mình. 
Tiền thân của Đức Phật vì muốn đƣợc nghe nửa bài 
kệ mà chấp nhận bỏ thân mạng, vì muốn đƣợc nghe 
kinh Pháp hoa mà sẵn sàng trọn đời làm sàng tọa hầu 
hạ cho vị tiên nhơn nói kinh. 

Chúng ta hãy nhìn cách tu học và hành trì của 
ngƣời xƣa: “Ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ 
hạ dĩ hậu phƣơng nãi thính giáo tham thiền”. Nghĩa 
là năm hạ về trƣớc ròng chuyên giới luật, năm hạ về 
sau mới cho học giáo lý và tham thiền. Không kể 
giai đoạn ngũ giới và Sa-di, sau khi thọ giới Tỳ-
kheo, vị tân Tỳ-kheo đó phải trải qua năm năm 
chuyên học và nghiên cứu về giới luật. Sau khi làu 
thông giới luật rồi thì mới cho học giáo lý và các 
phƣơng pháp tu tập nhƣ tham thiền chẳng hạn. Học 
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giáo lý và tham thiền mà còn phải chậm nhƣ vậy hà 
huống là học các phƣơng tiện ứng phó đạo tràng. 
Còn ngày nay chúng ta nuôi dạy đệ tử nhƣ thế nào? 
Mới xuất gia bữa trƣớc thì bữa sau cho thọ giới Sa-
di. Rồi ít năm sau cho thọ giới Tỳ-kheo. Có trƣờng 
hợp còn đặc cách cho thọ cả Sa-di và Tỳ-kheo trong 
cùng một giới đàn luôn, với lý do là để thuận tiện 
cho việc tu học và làm Phật sự. Tu học và làm Phật 
sự gì không thấy nhƣng chỉ thấy ăn trên ngồi trƣớc, 
đi đám cho nhiều và nhận bao thƣ cho dày. Thọ Tỳ-
kheo rồi thì tự thấy mình là “thiên nhơn chi đạo sƣ”, 
cái cổ liền bị vôi hóa cứng đơ, gặp Phật tử đáng cha 
mẹ ông bà mình thì nghênh nghênh tự đắc, không 
biết cúi đầu chào hỏi. Ngƣợc lại bắt họ phải thƣa hỏi 
đảnh lễ mình. Ngƣời nhƣ vậy thì làm đƣợc gì cho 
Phật pháp và chúng sinh. Ngày qua tháng lại, “đến 
lúc tuổi đời đã cao, tuổi hạ cũng lớn mà bụng rỗng 
tâm cao… chỉ biết một bề kiêu ngạo”. 

Ngƣời học Phật cần khéo biết chuyển hóa mê 
lầm, thƣờng soi xét lại nội tâm mình để thấy đƣợc 
những lỗi lầm, điên đảo và kịp thời chuyển hóa, ngăn 
ngừa. Còn nhìn ra ngoài thì không thấy. Thông 
thƣờng ngƣời ta hay thích nhìn ra ngoài nhiều hơn 
nhìn lại mình. Phật dạy chúng sinh hay sống hƣớng 
ngoại, chính thói quen đó làm cho ngƣời ta thƣờng 
sống mất mình. Việc hành đạo coi khó mà dễ. Còn 
yên phận tu hành coi dễ mà khó. Hành đạo dễ là vì 
nó phù hợp với khuynh hƣớng hƣớng ngoại của con 
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ngƣời. Hơn nữa, việc hành đạo cũng thỏa mãn con 
ngƣời ta những thứ nhƣ danh văn lợi lộc. Cho nên 
nhập thế, nếu không vững thì sẽ bị thế tục lôi kéo đi 
luôn. Còn yên phận tu hành khó là vì nó đòi hỏi 
ngƣời ta sự buông bỏ. Mà buông bỏ thì không phải 
là thói quen của nhiều ngƣời. Chỉ có bậc đại hùng 
đại lực mới có thể buông bỏ hoàn toàn. 

Qua lịch sử Phật giáo, cũng nhƣ sự truyền thừa 

Giới luật cho chúng ta thấy, sau khi đức Phật thành 

Đạo trong thời gian đầu, Tăng bảo đƣợc hình thành 

chƣa chế Giới luật, lúc bấy giờ Tăng già đều là các vị 

Tỳ kheo thanh tịnh. Trong suốt 12 năm đầu, tổ chức 

sinh hoạt Giáo Đoàn rất thanh tịnh sống trên tinh thần 

hòa hợp đoàn kết, nên Đức Phật không cần phải chế 

Giới luật, vì mỗi vị đã tự kiểm soát thân, khẩu, ý 

trong từng niệm, từng sát na nên đƣợc giải thoát, 

không còn những pháp bất thiện trong tâm thức. 

Đến năm thứ 13, Tăng già có số lƣợng đông 
đảo, phần lớn các vị Vƣơng tôn công tử theo Phật 
xuất gia, từ đời sống vƣơng giả hƣởng thụ đủ mọi 
thứ ngũ dục, khi xuất gia thì phải sống theo hạnh đầu 
đà. Cho nên, trong Tăng đoàn phát sinh ra nhiều 
pháp hữu lậu trong sinh hoạt. Hơn nữa, lúc này Tăng 
đoàn phát triển quá nhanh, và thâu nhận rộng rãi mọi 
thành phần trong xã hội, từ đó có sự suy thối xảy ra. 
Cho nên, dần về sau trong tổ chức Tăng đoàn xuất 
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hiện nhiều thành phần xuất gia với mục đích không 
chân chính. Các thầy Tỳ kheo dần dà sống xa rời 
tinh thần giải thoát, bị lôi cuốn vào danh vọng, lợi 
dƣỡng. Giới luật buộc phải ra đời để làm hàng rào 
ngăn chặn sự hƣ đốn trong Tăng đoàn, bảo hộ sự 
thanh tịnh hòa hợp của Tăng thân, cũng nhƣ giữ gìn 
bản thể Tỳ kheo không cho hƣ hủy. Vì vậy, sự có 

mặt của Giới luật là yếu tố vô cùng cần thiết để 
thành tựu thanh tịnh một Tỳ kheo làm mô phạm cho 
Trời, ngƣời và giúp cho hành giả bƣớc đi vững chãi 
trên con đƣờng thoát ly sinh tử. 

Đức Phật vì thƣơng chúng sinh nên ngài mới tùy 
duyên mà chế Giới. Mỗi điều Giới luật đều đem lại sự 
an lạc cho cá nhân, cũng nhƣ đem lại sự thanh tịnh và 
uy tín cho Tăng đoàn. Cho nên, mỗi khi chế lập ra qui 
điều nào, Ngài đều đem ra 10 lợi ích để cho thấy ra 
tính quan trọng của Giới pháp, 10 lợi ích đó là: 

1. Nhiếp thủ cơ Tăng: Là Giới luật Phật chế ra 

cho Tăng chúng thọ trì. Ngƣời xuất gia có thọ trì 

Giới pháp Phật, thì ngƣời đó mới thuộc vào số chúng 

Tăng. Đây là điều để cho chúng Tăng cực thịnh. 

2. Linh Tăng hoan hỷ: Là ngƣời giữ Giới thanh 

tịnh, hƣơng thơm hơ hẳn các loài hoa vì nó bay 

ngƣợc chiều gió. Ngƣời này làm cho Tăng đoàn 

đƣợc tô đậm nét uy nghiêm, thuần nhã mà dƣới mắt 

ngƣời thế tục niềm cung kính lại càng lớn thêm và 
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nhƣ thế, uy tín Tăng đoàn sẽ đƣợc nâng lên, nên làm 

cho Tăng đoàn hoan hỷ. 

3. Linh Tăng an ổn: Khi có giới pháp, chính giới 

ấy kiềm chế sự phóng túng, sai trái của mỗi ngƣời. 

Nhờ mỗi ngƣời tự kiềm chế nên không ai phiền não 

ai. Và nhƣ vậy, cả Tăng đoàn đều sống trong Giới 

pháp thanh tịnh, nên Tăng đoàn đƣợc an ổn. 

4. Linh vị tín giả tin: Những vị Tăng sống nhƣ 

Pháp, nghĩa là sống đời phạm hạnh có Tuệ giác nhƣ 

đức Phật, thì hình ảnh đoan nghiêm này có thể thay 

thế Ngài tuyên dƣơng giáo Pháp, làm chỗ phát khởi 

lòng tin cho những ngƣời chƣa kính tin Tam Bảo. 

5. Dĩ tín giả linh tăng trƣởng: Những ngƣời có 

lòng tin Tam Bảo, đối với họ Tăng Bảo là hình ảnh 

sống động của đức Phật, có thể đảm đƣơng trách 

nhiệm lèo lái con đò đƣa chúng sinh đến bờ giải 

thoát. Nên chúng Tăng hành trì Giới pháp thì lòng 

tin ấy lại càng tăng trƣởng và cũng cố. 

6. Nan điều phục giả linh điều phục: Tăng đoàn 
chỉ có ngƣời sống đúng với tinh thần Giới luật, điều 
phục những ngƣời có tính ƣơng ngạnh, căn cứ theo 
Giới luật mà xử trị. Nhƣ vậy trong Tăng đoàn sẽ 
không có ngƣời ƣơng ngạnh khó điều phục. 

7. Linh tàm quý giá đắc an lạc: Làm cho ngƣời 
tàm quý nghiêm trì Giới luật đƣợc an vui, họ thật sự 
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hết phiền muộn. Do Tăng thể là thanh tịnh hòa hợp, 
nên một ngƣời an lạc thì Tăng chúng đƣợc an lạc. 

8. Đoạn lậu hoặc hiện tại: Là ngăn trừ những 
lậu hoặc phiền não, những bất thiện pháp đang phát 
sinh trong đời hiện tại. Do đó bản thể thanh tịnh 
đƣợc bảo tồn nghiêm chánh. 

9. Đoạn vị lai hữu lậu: Ngăn chặn đề phòng 
những ác pháp trong đời vị lai không cho phát sinh. 
Nghiệp cũ vứt đi, nghiệp mới không tạo nữa, đích 
thực là một việc làm sau rốt của một hành giả thọ trì 
Giới Pháp. 

10. Linh chánh Pháp cửu trụ: Làm cho chánh 
Pháp đƣợc trƣờng tồn mãi mãi. Đây là điều quan 
trọng thiết thực nhất mà mỗi hành giả chúng ta phải 
biết đến. 

Bởi do đời sống của chúng ta sở dĩ cứ mãi quay 
cuồng trong sanh tử bởi do nguyên nhân của lòng 
tham vô tận, của ngọn lửa phiền não sân giận, và sự 
si mê đắm chìm không lối thoát. Vì vậy, Đức Phật 
đã giảng giải bài pháp cũng nhƣ lời khuyên dạy hết 
thảy chúng sinh: “Thế gian đang bị bốc cháy, bởi 
các ngọn lửa “tham, sân, si” xuất phát từ sáu căn 
(mắt, tai, mũi, lƣỡi, thân, ý)”. Nói chung là ta luôn 
luôn rong ruổi theo ngoại cảnh để cho sáu căn mắt, 
tai, mũi, lƣỡi, thân, ý duyên theo sáu trần sắc, thinh, 
hƣơng, vị, xúc, pháp. Do đó ngƣời tham dục nhiều 
thì phải khổ cả ba giai đoạn: “khi ta chƣa có có thì 
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lại tham muốn; khi mong muốn đã đƣợc thì phải 
nghĩ cách giữ gìn; nếu không giữ gìn bị mất đi sẽ 
đau khổ vô cùng”. Từ sự tham đắm đó mà sinh ra 
ích kỉ, chấp chặt cho rằng ta nên phải nắm giữ. Vì 
vậy muốn hết khổ ta phải xa lìa cái Tâm tham muốn 
thì chẳng có gì làm cho ta phải đau khổ, chẳng còn 
cơ duyên để tạo tác Tội Lỗi. 

Trong cuộc sống hằng ngày, ta thấy có những 
ngƣời chỉ vì một phút ngọn lửa sân giận trỗi dậy mà 
không tự kiềm chế có thể gây ra những tội ác tày trời 
làm cho cốt nhục chia lìa, gia đình tan nát, đôi khi 
gây ra chiến tranh tiêu diệt cả một dân tộc, một quốc 
gia. Sách có câu: “Nhất sân chi hỏa năng, thiêu vạn 
khoảnh công đức chi sơn”. Với tinh thần và trách 
nhiệm của ngƣời con Phật, chúng ta phải thực hành 
hạnh nhẫn nhục đề có đƣợc đời sống lục hòa

1
 công 

                                                      
1 1. Thân hòa đồng trụ: Điều này vào thời Đức Phật thực hiện rất dễ, nhƣng thời 

chúng ta ngày nay hơi khó một chút. Bởi vì sống chung một chùa, một tinh xá thì 
chƣ Tăng hoặc chƣ Ni cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng tu nhƣ nhau không khó. Tất 
cả nếp sống, công tác, hạnh kiểm tu hành hằng ngày đều nhƣ nhau, gọi là thân hòa 
đồng trụ. Trong trƣờng hợp mỗi thầy, mỗi cô ở mỗi chùa thì việc hòa hơi khó. Vì vậy 
thân hòa đồng trụ là chỉ cho một tập thể chung sống một chỗ, chứ không chỉ cho 
những ngƣời sống rời rạc. Cho nên các vị sống riêng tƣ phải chịu thiệt thòi này. 
2. Khẩu hòa vô tránh: Tức miệng cùng hòa hợp nhau, không gây gổ, không nói 
những lời dữ, lời nặng nề, không tranh hơn thua với nhau. 
3. Ý hòa đồng duyệt: Ý của chúng ta hòa hợp, vui vẻ với nhau.  
4. Kiến hòa đồng giải: Tức những thấy biết của mình, chúng ta cùng đem ra giải 
thích để huynh đệ cùng hiểu, cùng thông cảm với nhau.  
5. Giới hòa đồng tu: Chúng ta cùng giữ giới với nhau, không dám sai phạm để 
cùng an vui tu tập.  
6. Lợi hòa đồng quân: Ở trong chùa hay tinh xá, nếu có ai cúng dƣờng thì Tăng 
Ni cùng chia đồng đều nhau, không đƣợc ngƣời nhiều, kẻ ít. 
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trụ nhƣ ngƣời xƣa đã dạy: Tăng Ni là hàng xuất gia 
đều biết tính quan trọng của phép Lục hòa đối với 
đời sống Tăng đoàn. Quý vị phải ứng dụng cho đƣợc 
những điều căn bản Đức Phật đã dạy, đồng thời nhắc 
nhở gia đình Phật tử cùng hiểu biết, sống đúng với 
tinh thần ấy. Với lý tƣởng và hạnh nguyện của ngƣời 
xuất gia, thực hiện tâm “từ - bi - hỷ - xả” thì không 
lý gì chúng ta không nhẫn nhục trƣớc các nghịch 
cảnh để đạt đƣợc quả vị giải thoát.  

Căn bệnh của chúng ta là tham lam, giận hờn 
và ganh ghét. Khi tham muốn khởi lên thì hãy nhớ 
lại bổn tánh của mình thanh tịnh đầy đủ, đâu cần 
ham muốn cái gì, vả lại cái gì tham? Ai tham, ai 
muốn? Hãy tập nhận diện ngay cái ngã. Khi giận 
hờn hay ganh ghét thì hãy nhớ lại bổn tánh của 
mình vốn thanh tịnh không dao động và cố gắng trở 
về bổn tánh. Nếu giận thì hãy tự hỏi Ai giận? Và 
nhận diện ngay chỉ có cái ngã mới biết giận, còn chân 
tâm thanh tịnh vô ngã làm sao biết giận!  

Tóm lại lửa sân hận chỉ có thể dập tắt bằng 
nƣớc nhẫn nhục, nếu mọi ngƣời đều tu hạnh nhẫn 
nhục thì thế giới mới có thể hòa bình, xã hội mới 
yên ổn, gia đình mới thật sự hạnh phúc. Trong 3 
ngọn lửa trên, si mê chính là ngọn lửa nguy hiểm 
nhất và nó chính là nơi đƣa tham lam, sân hận bùng 
lên mạnh mẽ. Si nhƣ một tấm màn dày đặc, đen tối 
trùm lên trí tuệ của ta, làm ta không thể nhìn thấy 
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đƣợc sự thật, phán đoán đƣợc cái hay, dở, tốt, xấu. 
Sự vật trắng mà mình thấy đen, xấu mà cho là tốt, 
đó là si mê. Si mê là sống theo ảo tƣởng, trí tuệ là 
thấy đúng nhƣ thật. Ngƣời nào sống theo ảo tƣởng 
sai lầm thì đó là ngƣời si mê. Vì vậy, chúng ta phải 
luôn tỉnh thức để tự cứu mình, nếu si mê thì đi trong 
trầm luân muôn kiếp, còn tỉnh giác thì lần lần thoát 
khỏi phiền não, vƣợt ra khỏi vòng sanh tử trầm 
luân. Chúng ta nguyện dứt trừ những tham đắm, sân 
giận, vô minh. Vì chỉ có nhƣ thế thì trí tuệ mới phát 
sinh, sống trong chân tâm thanh tịnh, bình đẳng trí 
giác và thực biện trọn vẹn tinh thần: “thƣợng cầu 
Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”. Trong công việc tu 
hành là tâm. Khi tâm mê, quên bổn tánh thì nó trở 
thành vọng tâm, và vọng tâm tạo ra cái ngã (Ta), và 
ngã tiếp tục tạo ra hậu tánh là những tánh phiền não. 
Khi tâm ngộ, tỉnh giác, từ bỏ hậu tánh phiền não, 
tìm về bổn tánh thì tâm trở thành chân tâm. Qua đó, 
chúng ta có đủ niềm tin để tiến lên, khai thác tâm 
Phật nơi chính mình. 
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GIÁC VÀ MÊ 

                                                

Từ khi chúng ta mở mắt chào đời đến nay, đã 
nhiều lần rơi nƣớc mắt. Ta khóc vì sự đau đớn của 
thể xác hay vì sự sầu não tự tâm hồn. 

Con ngƣời sinh ra để làm gì? Có nhiều câu trả 
lời, nhƣng có lẻ câu trả lời mang ý nghĩa thực tế 
nhất và cũng phũ phàng nhất là: con ngƣời sinh ra 
để dần đến cái chết, lê bƣớc trên quãng đƣờng trập 
trùng đau khổ. 

Khổ đau đâu chỉ có trong bệnh viện, trong 
nghĩa trang, trong tù ngục, mà bóng ma đau khổ 
thấp thoáng ẩn hiện ở khắp mọi nơi, từ phía sau 
ánh đèn màu dạ vũ huyền hoặc đến thực chất 
những cuộc đời đƣợc gọi là cao sang quyền quí 
nhất. Đáng thƣơng cho chúng ta biết bao ngƣời 
suốt đời è lƣng ra gánh mang vô vàn thống khổ, 
họ đã rên xiết, đã oán than, nhƣng rồi nhƣ làn gió 
thoảng qua, tất cả cái giá đắt mà họ trả ấy không 
giúp họ mua đƣợc bài học nào, thậm chí một suy 
nghĩ nào. Bao thể xác quằn quại, bao mảnh hồn 
tƣởng nhƣ tan tác trong hố thẳm đau thƣơng, 
không còn phƣơng cách nào tự cứu, ngƣời ta đã cố 
dựng lên những ảo ảnh hạnh phúc để thét lên 
thành tiếng cƣời khô khan điên dại. Ngƣời ta có 
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biết chăng khổ đau là một luật đã, đang và sẽ nhấn 
chìm đời ngƣời một cách khốc hại?  

Cách đây 26 thế kỷ, vị hoàng tử của một 
vƣơng quốc xứ Trung Ấn, vừa tròn bảy tuổi đã 
chân thành rơi lệ trƣớc cảnh tƣợng sinh linh tàn 
hại ăn nuốt lẫn nhau. Đến tuổi trƣởng thành, tuổi 
của hoa của mộng, giữa làn ngựa xe náo nhiệt, vị 
hoàng tử ấy đã thấy đƣợc, và hơn thế nửa, cảm 
thông đƣợc trƣớc những cảnh già, bệnh, chết của 
con ngƣời. Có phải chăng sự nhận ra khổ đau là 
bƣớc ngoặc đầu tiên sự nghiệp đƣa phẩm vị loài 
ngƣời lên đến đỉnh cao tuyệt đối? 

“Giác Mê Tâm” Nhìn Phật Giáo những từ ngữ 
này thuộc về sự tƣớng, bên ngoài, tỏ rỏ, “Tìm Cái 
Lý” là bên trong của sự tƣợng ấy: 

1. Trƣớc Đức Thích ca Mâu Ni tu hành đắc 
đạo, cõi trần gian chƣa có đạo Phật, Bấy giờ bên 
nƣớc Ấn Độ có một thái tử tên Sĩ Đạt Ta, con của 
Vua Tịnh Phạn, nhân lúc đó đi dạo bốn cửa thành, 
thấy cảnh già, bệnh, chết, thật là khổ đƣợc đặt lên 
kiếp ngƣời. Về lại hoàng cung, “Ngài luôn cảm 
xúc buồn riêng, hằng để trí tầm phƣơng giải 
thoát”. Dòng đời là cặp thăng trầm chìm nổi, hễ có 
khổ thì phải cách để diệt khổ. Chúng ta học giáo 
lý và phải hiểu rõ về nguồn gốc lịch sử của (Đức 
Phật). Tôi xin trình bày ngắn gọn xúc tích để cho 
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tất cả mọi ngƣời dễ nhớ về sự kiện Sĩ Đạt Ta đi 
tầm đƣờng diệt khổ bằng “thừa đêm khuya lén 
trốn vào rừng” và nhấn mạnh nguyên nhân của sự 
tìm đƣờng diệt khổ bằng những câu: 

“Khuyên chúng sanh khuya sớm chuyên cần, 

Tìm nguồn cội diệt trừ tứ khổ. 

Bệnh với tử từ kim chí cổ, 

Sanh với già hai chữ hoài hoài. 

Đức Thích Ca xƣa ở lầu đài, 

Nghiệm tứ khổ nên Ngài Tầm đao.” 

2. Khi Sĩ Đạt Ta tìm ra phƣơng pháp “diệt 
khổ”, nhà Phật gọi là Đắc Đạo, hiệu là Thích Ca 
Mâu Ni, trụ trong bốn tƣớng của Niết Bàn 
“Thƣờng, Lạc, Ngã, Tịnh” mà tự tánh không sự. 
Chúng ta phải chấp nhận một điều, Ngài đang có thì 
tất cả chúng sinh đều có. “Nhứt thiết chúng sinh giai 
hữu Phật Tính” (tất cả chúng sinh đều có tính Phật) 
và “Ta là Phật Đã Thành, các ngƣời là Phật sẽ 
thành”. Trong tu niệm để thành Phật không phải là 
Phật của một Đức Phật khác đem cho mà là Ông 
Phật của chính mình khi không còn vô minh nữa, vì 
thế sự nhắc nhở của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 
“hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”. 

3. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tùy duyên thuyết 
pháp, bốn mƣơi chín năm trụ thế độ sinh chung quy 
thành hai phƣơng hƣớng tự lực và tha lực: 
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a. Tự lực: Là tự tu tẩy xóa hết các bóng đen vô 

minh thì Phật hiện giống nhƣ lu nƣớc lóng trong 

những đồ vật trong lu nƣớc sẽ phản diện. Sĩ Đạt Ta 

ngồi thiền định dƣới cội Bồ Đề lắng lòng mà đắc 

đạo. Tại tòa thuyết pháp Linh Thứu Sơn, Đức Thích 

Ca Mâu Ni đƣợc Trời Đế Thích đến tặng một hoa 

sen, Phật Ngài cầm hoa sen đƣa trƣớc chúng hội mà 

không hề nói câu nào thế mà Ông Ma ha Ca Diếp 

đã ngộ ý chỉ của Đức Phật, mỉm cƣời, Đức Phật thốt 

lời khen: “hay thay cho Ca Diếp, Nhƣ lai có Chánh 

Pháp nhãn Tàng, Niết Bàn Diệu Tâm, nay phó 

truyền cho Ông đó”. 

b. Tha Lực: Sợ duyên nợ thiền môn của chúng 

sinh yếu kém, cần có sự nƣơng tựa để tiến tu với 

đầy lòng tin tƣởng, Đức Phật đƣa ra pháp môn cầu 

tha lực, giới thiệu cảnh giới Tây Phƣơng có cõi 

Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật ấy 

nguyện rằng, nếu có một chúng sinh nào niệm 

danh hiệu của ta, cầu vãng sinh qua thế giới của 

ta, thì hãy hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật 

đến“nhất tâm bất loạn” ngay giờ phút lâm chung 

nếu ta không cứu chúng sinh đó vãng sinh Cực 

Lạc ta thề không ở ngôi chánh giác. 

Vậy tại sao chúng ta phải tu hành?  là kết quả của 

chúng ta “Tìm cái lý”. Nói một cách dễ hiểu, chính vì 
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đào sâu ý nghĩa của đạo Phật là đạo diệt khổ, đó là lý 

do để ngƣời ta hƣớng về đạo Phật tu hành. 

Tóm lại, chúng sinh dù là hùng mạnh uy quyền 

đến đâu thì tấm thân cũng vƣớng lấy bốn cái khổ 

của sanh, lão, bệnh, tử. Đạo Phật có phƣơng pháp 

diệt khổ mà từ Sĩ Đạt Ta xƣa kia đã thành Phật là 

một sự kiện điển hình, và điều nầy không chỉ mình 

Đức Phật, các loài chúng sinh đều có khả năng đó. 

Để chứng minh cụ thể, sau khi Đức Thích ca Đắc 

Đạo Ngài vì nhân duyên thuyết pháp độ chúng, kết 

quả Ngài có đƣợc Thập Đại Đệ Tử tu chứng, năm 

trăm vị tỳ kheo đƣơng thời, hết bốn trăm chín mƣơi 

chín vị tu chứng quả A La Hán, qua hệ thống truyền 

thừa tông môn có 33 vị tổ, 28 vị ở Ấn Độ, 5 vị ở 

Trung Quốc, Huệ Năng đứng thứ cuối số 33. Từ đó 

sức ảnh hƣởng của đạo Phật đƣợc truyền đi nhiều 

nƣớc với vô số ngƣời đắc đạo, Việt Nam là một 

trong những số quốc gia đó. 

Sự kiện Sĩ Đạt Ta lén đi tìm đạo diệt khổ, 

chúng ta hiểu biết câu chuyện là Sĩ Đạt Ta đi dạo 

cửa thành thứ 3: 

“Lần thứ ba xe lìa khỏi trạm, 

Được trông nhìn k  chết đang khiêng. 

Về đền đài cảm xúc buồn riêng, 

Hằng để trí tầm phương giải thoát”. 
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Từ lúc gặp ngƣời già “tay nƣơng gậy chống” 

lần thứ nhứt, đến “thấy kẻ ốm đau” lần thứ hai, coi 

nhƣ là giai đoạn phát sinh ý thức về tấm thân bởi 

tứ đại hợp thành, nó vốn là giả thân và ta bất lực 

hoàn toàn qua sự mong muốn không già chết, 

nhƣng chƣa tính làm gì, chờ đến lúc “đƣợc trông 

nhìn kẻ chết đang khiêng” lần thứ ba, mới quyết 

định “hằng để trí tầm phƣơng giải thoát”.  

Nếu nhƣ sự xuất gia của Sĩ Đạt Ta là do chính 

cái nguyên nhân “đƣợc trông nhìn kẻ chết đang 

khiêng” xét lại điều nầy ta có diễm phúc hơn Ngài 

thái tử kia nhiều. Vì suốt tháng quanh năm ngài bị 

sống trong hoàng cung, may mắn chỉ một lần thấy 

ngƣời ta chết khiêng đi chôn là ớn ốc. Chúng ta thấy 

cảnh chết chóc có biết hằng chục hằng trăm lần rồi 

mà cứ cƣời ha hả tối ngày chứ có “cảm xức buồn 

riêng” để mà “hằng để trí tầm phƣơng giải thoát”đâu? 

Khổ đau là mảnh đất tốt để gieo hạt giống 

tình thƣơng thì ngƣời yêu đời càng phải nên biết 

hết thực trạng khổ đau của đời. Biết khổ đau, 

thƣờng trú với khổ đau và biến cõi khổ đau thành 

thế giới an lạc chính là nhân địa tu hành của chƣ 

Bồ Tát, giúp các Ngài trang nghiêm Phật quả.  

Trong Kinh Tịnh Danh nơi Phẩm Bồ Tát Đạo, 

ngài Văn Thù Sƣ Lợi hỏi ngài Duy Ma Cật, Bồ 
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Tát ngụ ở đâu? Ngài Duy Ma Cật trả lời: trong địa 

ngục, ngạ quỉ, súc sinh. Cho nên chúng ta hiểu 

đƣợc con đƣờng hành đạo là con đƣờng đối mặt 

với khổ đau, nơi ấy là hiện thân của từ bi và cứu 

độ, có đƣợc nhƣ thế thì đạo quả mới tròn đầy, cái 

khổ là phƣơng tiện để ta tiến tu. 

Đức Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi thành đạo 
số tín chúng qui ngƣỡng rất đông, hội tụ đủ điều 
kiện Ngài cho thành lập giáo hội và hệ thống hóa 
tăng đoàn, phân làm bốn chúng tăng giới: 1. Tỳ 
kheo; 2. Tỳ kheo ni;  3. Ƣu bà tắc;   4. Ƣu bà di. 

Bốn chúng xuất gia, (1. Tỳ kheo; 2. Tỳ kheo 
ni; 3. Sa di; 4. Sa di ni).   

Đức Xá Lợi Phất đƣợc Phật chỉ đạo làm Giáo 
thọ để dạy dỗ hƣớng dẫn chƣ tăng và tín đồ các vị 
ấy là: 

- Giáo Thọ: Là vị tăng sƣ có trách nhiệm truyền 
giảng giáo lý Phật pháp cho tứ chúng tu học. 

- Hòa Thƣợng: Là vị tăng sƣ cao nhất trông 
giáo hội tăng già, là vị sƣ đỡ đầu trong việc tu học 
của đại chúng. 

- Yết Ma: (A xà lê) là vị tăng sƣ truyền giảng 
giới luật cho tứ chúng, dạy họ trì giới để đƣợc sinh 
định, nhân định mà phát huệ. 

Các vị này đƣợc tôn vinh là Chức Sắc Lãnh 
Đạo cho Giáo Hội. Cho nên Chức sắc của Giáo 
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hội là những ngƣời đứng đầu trong Giáo hội, vừa 
có học vấn, vừa có hành đạo vừa giữ giới luật tinh 
nghiêm, vừa thông suốt giáo lý của Đạo và phải có 
trách nhiệm giáo dục hƣớng dẫn tín đồ đi đúng 
đƣờng lối, đạt đƣợc mục đích của Đạo, đồng thời 
có bổn phận giảng giải Giáo lý cho tín đồ và đại 
chúng tu hành đúng theo Tôn Chỉ Hành Đạo. 

Chức sắc chẳng khác nào nhƣ là một tài xế phải 
có tinh thần trách nhiệm bảo vệ huệ mạng cho lữ 
khách tín đồ trên đƣờng về xứ Phật, nếu hớ hênh một 
nháy mắt thôi, cũng đủ hủy hoại cả một cuộc hành 
trình, đã không bảo vệ đƣợc tài sản và tính mạng của 
chính mình, lại còn liên luỵ đến bao nhiêu sinh mạng 
của lữ khách là bạn đồng hành với mình trên lộ trình 
về xứ Phật, nên Chức Sắc cần phải cẩn trọng! 

Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã khai sáng 
lấy Chủ nghĩa từ bi bác ái đại đồng đối với tất cả 
chúng sinh làm nòng cốt chúng ta thấy Ngài là một 
nhà cách mạng triệt để về tƣ tƣởng; vì những 
câu: “Nhứt thiết chúng sinh giai hữu Phật 
tính” và “Phật cũng đồng nhứt thể bình đẳng với 
chúng sinh”. Đã có những sự bình đẳng về thể 
tính nhƣ thế mà chúng sinh còn không bằng đƣợc 
Đức Phật là do nơi trình độ giác ngộ của chúng ta 
không đồng đều, chứ không phải chúng ta không 
tiến hóa ngang hàng với chƣ Phật đƣợc.  



HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU 

138 

Ngƣời tu theo Tôn Giáo, là ngƣời tín ngƣỡng 

Tôn giáo. Nghĩa thứ hai sâu sắc hơn quan trọng hơn 

“tín” là Tin “đồ” là trò, nói đủ là học trò, mà ngƣời 

học trò có uy tín đƣợc Thầy tín nhiệm và giao phó 

trọng trách. Nhƣ xƣa Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là 

vị Bổn sƣ (vị Thầy căn bản) còn một ngàn hai trăm 

năm mƣơi vị đệ tử là học trò nên gọi là Tăng đồ (là 

ông Tăng học trò của Phật). Cho nên Đại Đức Ca 

Diếp là vị học trò đƣợc tín nhiệm, Đức Phật mới trao 

truyền y bát và phó chúc Đạo pháp cho Ngài! Đức 

Lục Tổ Huệ Năng xƣa cũng là ngƣời học trò đƣợc 

Đức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền y phó bát và kế vị 

Lục Tổ Thiền Tông. Vậy Tín đồ là học trò đƣợc tín 

nhiệm, đƣợc giao phó trọng trách tức vị ấy tƣơng 

đƣơng với hàng Chức sắc… bởi Chức sắc cũng từ 

các vị cao minh, cao đồ đƣợc Thầy đặc nhiệm vụ 

hay tập thể trƣờng lớp tôn vinh. 

Vì vậy, nhất định phải giữ giới luật tinh 
nghiêm, học thông giáo lý, suy gẫm tận tƣờng, giảng 
luận thấu đáo, gƣơng mẫu từ hành động đến ngôn từ, 
nhƣ thế mới xứng danh là một tín đồ đệ tử của Phật 
và xứng đáng là một Chức sắc của Giáo Hội. 

 Ngày nay trình độ tiến hóa của nhân loại đã tới 
một mực khả quan, đồng thời với tiến bộ về khoa 
học thì ta có thể thực hành giáo lý ấy để thực hiện 
một xã hội công bằng và nhân đạo. Thế nên với cái 
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tâm hồn bác ái, từ bi mà chúng ta đã hấp thụ, thì 
phải điều hòa với phƣơng pháp tổ chức xã hội mới, 
để phụng sự một cách thiết thực đồng bào và nhân 
loại. Cho nên tinh thần phụng sự cho tha nhân dần 
mất đi giá trị thật sự. Thỉnh thoảng, chúng ta nghe 
có một vài ngƣời hy sinh bản thân để phụng sự cho 
đời, cho ngƣời. Chúng ta tán thán ca tụng ngƣời đó 
nhƣ là một vị Bồ tát, nhƣng riêng bản thân mình 
không thấy cần thiết phải noi gƣơng theo. Thậm chí 
trên con đƣờng hành trì tu niệm, chúng ta cũng 
thích theo lối tu cá nhân, tránh xa những tập thể 
Tăng thân vì sợ bị phiền hà, va chạm. „Tăng ly 
chúng tăng tàn, Hổ ly sơn hổ bại.‟ Tạm dịch: Một vị 
Tăng, hay Ni sẽ dễ bị tàn hoại nếu xa Tăng thân; 
Cọp sẽ dễ bị giết chết nếu cọp xuống núi. Đó là 
những bài học mà tiền nhân chúng ta đã để lại qua 
những câu nói trên. Vậy, chúng ta nên sớm tạo cho 
mình một Tăng thân để phụng sự vì chỉ có sức 
mạnh của tập thể mới có thể lung lay nổi cái bệnh 
dịch của tính vị kỷ, cá nhân đang lây lan nhanh 
chóng trên khắp thế giới của loài ngƣời. Do vì, 
chúng ta sống trong một thế giới mà tƣ tƣởng vị kỷ 
cá nhân càng ngày càng đƣợc đề cao, qua những kỹ 
thuật tân tiến, vật chất sung túc, hƣởng thụ thỏa 
thích. Xã hội tân tiến ngày càng đi vào con đƣờng 
phục vụ lối sống cá nhân. Cả ngày sống với vọng 
thức mà cho là tâm của mình. Tôi suy nghĩ thế này, 
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tôi suy nghĩ thế kia, tôi tính toán thế nọ… Cái suy 
nghĩ, tính toán đó là vọng thức hƣ dối, có rồi mất, 
sanh rồi diệt, không phải chân thật. Chúng ta ôm cái 
giả dối cho là mình thì trầm luân muôn kiếp. Nó 
không thật, chạy theo nó thì tạo nghiệp đi trong sinh 
tử. Cả đời hết nghĩ chuyện này tới bàn chuyện khác, 
hết nhớ ngƣời này tới trông ngƣời kia, đầu óc cứ 
luẩn quẩn nhƣ vậy thì nhắm mắt đi đâu? Đi theo 
nghiệp. Chỗ nào chúng ta ƣa thích hay dính mắc thì 
nó dẫn mình đến đó. Vì vậy ở trong trầm luân sanh 
tử không ra đƣợc. 

Theo Phật dạy tinh thần phụng sự tha nhân 

không đòi hỏi chúng ta phải hy sinh hạnh phúc cá 

nhân. Vì cách sống tự độ và độ tha có thể cùng tiến 

hành song phƣơng, không hề chống trái nhau. 

Chúng ta có thể vừa sống cho mình mà đồng thời 

biết chia sẻ, giúp đỡ ngƣời khác. Điều cốt lõi là 

chúng ta phải học cách duy trì và trƣởng dƣỡng tinh 

thần phụng sự, đừng để những bận rộn cá nhân cản 

trở mục đích sống cao thƣợng của mình. Nói vậy, 

không có nghĩa là chúng ta phải bỏ rơi gia đình, con 

cái để phụng sự ngƣời khác. Nhƣng chúng ta cần 

xếp lại những bận bịu không cần thiết để duy trì giá 

trị cho mục đích sống của mình. Sống vì mình và 

tha nhân là một đời sống trọn vẹn và có ý nghĩa 

nhất. Môi trƣờng, hoàn cảnh và tâm thức của tập 
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thể, cộng đồng cũng đóng một vai trò không nhỏ 

trong việc phát huy tinh thần phụng sự. 

Trong cuộc sống ngay này mà muốn vui đƣợc 
với đạo, thì hãy khéo biết tùy duyên. Nghĩa là đói đến 
thì ăn, mệt ngủ liền, là tùy thuận theo mọi hoàn cảnh, 
mọi cuộc sống mà không để mất mình, không để sanh 
tâm thêm ở trong đó. Sống trong hoàn cảnh nào cũng 
không để biến chất theo hoàn cảnh. Cho nên trong bài 
Cƣ Trần Lạc Đạo, vua Trần Nhân Tông nói: 

Cƣ trần lạc đạo thả tùy duyên, 

Cơ tắc san hề khốn tắc miên. 

Gia trung hữu bảo hƣu tầm mích, 

Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. 

    Dịch: 

Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, 

Đói đến thì ăn mệt ngủ liền. 

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, 

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. 

Ở đây nói đói thì ăn, rồi mệt thì ngủ liền, là 
không có sinh tâm thêm ở đó. Tức không có sinh 
tâm ăn, không có sinh tâm ngủ thêm. Còn mình ăn 
thì có sinh thêm tâm ăn, ngủ thì cũng sinh thêm tâm 
ngủ. Sao là sinh tâm ăn? Khi ăn đòi ngon đòi dở, 
nếu mà dở thì không muốn ăn, vậy đâu phải đói đến 
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là ăn. Còn ngủ cũng vậy. Tối đến ngủ phải có 
phƣơng tiện này, phƣơng tiện kia, hoặc tới khi ngủ 
mà cũng còn nghĩ ngợi lung tung, thì tức nhiên đâu 
có mệt ngủ liền. 

“Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô 

tâm chớ hỏi thiền”. Đây chính là chỗ nhắc nhở mỗi 

ngƣời là, trong nhà mình đều có tâm Phật, đều có 

chân lý giác ngộ. Nếu ngƣời biết khai thác, biết 

chuyển hóa thì có thể từ ngƣời xấu thành ngƣời tốt, 

đó mới chính là tu. “Tâm Phật, tâm mình, hành 

chánh đạo. Sinh ra gặp Phật có khó gì.” Chúng ta 

biết rõ sau này sinh ra gặp Phật còn ở đời thật là 

không đơn giản. Chỉ cần chúng ta có tâm, hiểu đƣợc 

tâm Phật thì tất nhiên cảnh giới của Phật sẽ càng 

ngày càng gần chúng ta. 

Tu hành cũng vậy, những ngƣời nào không 
chịu tu, không chịu ăn món ăn tinh thần này, một 
thời gian sau, khi họ đói khát họ sẽ đi tìm Minh Sƣ. 
Lúc họ đói thì đƣa cái gì họ cũng ăn. Giống nhƣ 
mình vậy, đời đời kiếp kiếp mình đói, đói Tâm 
Linh, đói Tình Thƣơng của Phật, Bồ Tát, cho nên 
Phật, Bồ Tát xuống là lập tức chúng ta bám liền. 
Giống nhƣ đứa con khát sữa, ban đầu đƣa sữa thì 
không chịu uống, bởi vì ham chơi. Cứ để cho nó 
chơi, chơi đến khi nào mệt mỏi, đói khát, thì lúc đó 
đƣa cái gì nó cũng ăn. Thì chúng ta cũng vậy, đời 
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đời kiếp kiếp rong chơi dƣới trần gian, hƣởng thụ 
vinh hoa phú quý, những vật chất của thế gian, rồi 
quên tìm con đƣờng tu hành, quên tìm con đƣờng 
giải thoát. Nhƣng đến lúc mòn mỏi, thực lực bên 
trong cạn rồi, không còn gì nữa, lúc đó mới đi tìm 
Chân Lý, đi tìm Minh Sƣ. Cho nên chúng ta thấy 
mình khát khao đi tìm Chân Lý, mê mẩn trong sự tu 
hành, chỉ cầu mong một đời giải thoát, ngoài ra 
không cầu gì hết. Vinh hoa phú quý có đến, quý vị 
cũng không màng. Đó là biết rằng: Đời đời kiếp 
kiếp mình từng rong chơi khắp nơi, không chịu tu 
hành. Minh Sƣ có đến cũng vậy thôi, xá xá vài cái 
rồi bỏ đi, đem hai ba cành bông tặng cho Minh Sƣ, 
rồi nói: “Con tu tâm dƣỡng tính đƣợc rồi, không cần 
phải tu hành làm chi?”. Đợi đến lúc đói rồi mới cảm 
thấy quý món ăn tinh thần này.  

Cũng trong tinh thần đó, Kinh Hạnh Nguyện 
Quán Thế Âm, hay Phổ Môn cho chúng ta thấy 
hình tƣợng của một vị Bồ tát nghìn tay, nghìn mắt 
hóa hiện ra khắp các thân để cứu giúp tha 
nhân. Tất nhiên, với khả năng mỗi cá nhân chúng 
ta có thể giúp đƣợc ngƣời khác nhƣng số lƣợng 
không nhiều. Nếu chúng ta tập họp lại thì việc độ 
tha sẽ thêm rộng lớn và lan tràn nhanh chóng hơn. 
Chính đức Bồ tát Quán thế âm cũng đang cần sự 
giúp đỡ của chúng ta. Thực ra, chúng ta có thể 
biến mình thành một Sứ Giả của đức Bồ tát Quán 



HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU 

144 

Thế Âm bằng cách ban rải hiểu biết và thƣơng yêu 
nhƣ đức Bồ tát thƣờng làm. Đó chính là hình 
tƣợng trong Kinh Phổ môn đã mô tả. 

Để duy trì một thế giới an bình và hạnh phúc 
chúng ta phải phát huy tinh thần phụng sự, hay lý 
tƣởng Bồ tát. Mỗi ngƣời chúng ta đóng góp phần 
nhỏ của mình để xóa đi những vết nhơ mà loài 
ngƣời, với danh nghĩa là sinh vật thông thái và văn 
minh nhất trên hành tinh, đã và đang tạo nên những 
thảm cảnh tƣơng tàn lẫn nhau giữa con ngƣời với 
con ngƣời, đã và đang tiêu diệt và sát hại các sinh 
vật khác, đã và đang phá hoại sự sống trên trái đất, 
chốn dung thân duy nhất của đời mình v.v… Thay 
vào đó, bằng tình thƣơng yêu, hiểu biết; bằng sự 
chung sống hài hòa; bằng sự bao dung, nhân nhƣợng 
của những con ngƣời có lƣơng tri. Nếu không, loài 
ngƣời chúng ta cũng sẽ đƣa mình đến chỗ diệt vong 
giống nhƣ các sinh vật khác có trƣớc chúng ta cả 
triệu năm nhƣ loài khủng long v.v.. Thế giới chúng 
ta đang sống càng ngày càng bị phân hóa, chia rẽ vì 
những lý tƣởng cực đoan và chủ thuyết độc tài. Vì 
muốn đƣợc hƣởng thụ dục lạc cá nhân nên chúng ta 
đã không ngần ngại hủy hoại Đất Mẹ, sinh môi. 
Chiến tranh, hận thù dựa vào những nhân danh chủ 
thuyết không tƣởng, những lý tƣởng cực đoan, một 
chiều. Nếu chúng ta biết học và sống nhƣ những đàn 
ong, đàn kiến thì thế giới chúng ta sẽ thêm hòa bình 
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và hạnh phúc hơn vì mọi ngƣời đều biết sẻ chia, 
nhân nhƣợng, cùng làm việc cho một mục đích 
chung là phụng sự cho mọi ngƣời. 

Cho nên, đạo Phật không phải là một lý tƣởng, 
mà đạo Phật là  một phƣơng thuốc, nhƣ đức Phật đã 
tự nhận mình là bậc Y vƣơng. Đó không phải là một 
lý tƣởng nhân tạo mà nhân loại phải theo mà đó là 
phƣơng thuốc mà nhân loại cần phải uống để lành 
bệnh. Muốn chấm dứt chiến tranh trên mọi lãnh 
vực, không phải là kêu gọi lý tƣởng hòa bình suông 
suông, mà mỗi ngƣời phải uống lấy món thuốc để 
chấm dứt chiến tranh trong lòng mình. Biện pháp đề 
chấm dứt những hỗn loạn, rối ren của đạo Phật thì 
có rất nhiều. Có thể kể 5 giới làm căn bản: không 
sát hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 
dối, không say sƣa. 

Ý nghĩa của 5 giới này đối với căn bệnh của 
nhân loại thì rất sâu xa, nói không bao giờ hết. Còn 
với Đại thừa, biện pháp chữa bệnh của nó là phụng 
sự.  Ai cũng thấy rằng, trong việc phụng sự ngƣời 
khác, là đã có sự tôn trọng ngƣời khác. Và ai cũng 
thấy rằng, mọi sự hỗn loạn trong đời đều do sự 
không tôn trọng con ngƣời, không tôn trọng ngƣời 
khác lẫn chính mình. 

Ngày nay trong thế  kỉ này, tƣ tƣởng Đạo pháp 

và Dân tộc mà  Giáo hội đã xiển dƣơng từ mấy chục 
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năm nay cũng đặt căn bản trên phụng sự. Phụng sự 

nối liền Đạo pháp và Dân tộc, và tùy theo mức độ 

phụng sự thành công đến đâu thì Dân tộc và Đạo 

pháp đƣợc kết dính và phát huy đến đó. Trong truyền 

thống Việt Nam, tƣ tƣởng phụng sự này luôn đƣợc 

quí trọng. Chúng ta lập đền thờ những vị có công 

phụng sự đất nƣớc, cả mặt chính trị quân sự lẫn mặt 

văn học nghệ thuật, cho đến y học, kiến trúc… Về 

mặt tƣ tƣởng, với ngƣời Việt Nam, ý nghĩa phụng sự 

đƣợc  đƣa lên làm thành ý nghĩa đời sống.  

Có thể nói, trong thâm sâu của mỗi ngƣời Việt 

Nam, hình ảnh con ngƣời lý tƣởng, hình ảnh mà 

những ngƣời lỗi lạc của dân tộc muốn trở thành, 

chính là hình ảnh của một vị Bồ tát Phật giáo. 

Phụng sự là  một giá trị của nhân loại. Con ngƣời 

luôn luôn tôn kính những ngƣời dùng cuộc đời 

mình để phụng sự nhân loại, gọi họ là những bậc 

vĩ nhân. 

Phụng sự làm cho con ngƣời có thêm tính chất 

ngƣời hơn, nhân bản hơn, hoàn thiện hơn, và nói 

theo danh từ Phật giáo, là trở nên gần với sự thành 

Phật hơn. 

Đây chính là thông điệp mà đức Phật Thích 

Ca Mâu Ni muốn truyền lại cho loài ngƣời chúng 
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ta: “Phụng sự chúng sinh là cúng dƣờng chƣ 

Phật.” Trong kinh A Hàm có nói về mục đích đản 

sinh của Phật Thích Ca: “Một chúng sinh duy 

nhất, một con ngƣời phi thƣờng đã xuất hiện trên 

thế gian này, vì lợi ích cho số đông, vì lòng bi 

mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho 

muôn loài.” Thế giới ngày nay ngày càng hƣớng 

về Đức Phật, vì Ngài là ngƣời duy nhất tiêu biểu 

cho lƣơng tâm của nhân loại. 
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TÂM VÀ TRÍ 

                                                    

Thông thƣờng khi nói đến “Tâm” và “Trí” 

ngƣời ta thƣờng nghĩ rằng đây là hai phạm trù đối 

lập nhau. 

Trí là lý trí, trí tuệ. Nói đến trí là nói đến sự 

rạch ròi, khúc triết với tƣ duy logic, là nhận thức lý 

tính, mang tính chất nghiêm khắc, khô khan. 

Tâm là tình cảm, tâm linh. Nói đến tâm là nói 

đến sự mềm mại, uyển chuyển, là tƣ duy tình cảm, 

nhận thức cảm tính. Nói cách khác, đó là sự trực 

cảm tâm linh. 

Nhƣng trong thiền học và văn học Phật giáo 

thời Lý Trần, tính chất quân bình giữa tâm và trí thể 

hiện thật hài hòa. Cuộc sống hòa đồng với ngoại 

giới, với chân lý, có chiêm nghiệm nó thì phút chốc 

sẽ bừng vỡ bằng trực cảm chứ không thể bằng suy 

lý. Nhƣng bƣớc đầu để hiểu đƣợc chân lý, trƣớc khi 

hòa đồng, chiêm nghiệm thì phải dùng tƣ duy lý 

tính, dùng trí tuệ, dùng suy lý. Chỉ có trực cảm tâm 

linh mới thấy “tâm pháp nhất nhƣ”, “Vạn vật nhất 

thể”. Điều mà tƣ duy trí tuệ theo lý tính còn phân 

biệt, còn đối đãi, chứ không thể thông rõ trong sự 
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thống nhất, hài hòa. Đây là kết quả của tinh thần 

điều hòa, dung hợp, quân bình giữa tâm linh và hiện 

thực, giữa tâm và trí. 

Trong kinh điển đại thừa Đức Phật dạy: “nhứt 

thiết pháp tùng tâm tƣởng sinh”. Đây là sự thật. 

Chúng ta cần nhận thức kho báu chứa nơi tâm địa. 

Cho nên Lục tổ cũng có câu nói “hà kỳ tự tánh năng 

sinh vạn pháp”. Nghĩa là đâu ngờ tự tính có thể sinh 

ra muôn pháp. Vì vậy mọi thứ phải từ mảnh đất tâm 

của chúng ta xây dựng nên”. Hiểu rõ nhân quả, tƣờng 

tận sự lý, tín tâm vững vàng, phát lên trí tuệ, ánh sáng 

hiếu đạo tỏa khắp, đến khi đƣợc chí thiện chính là lúc 

chứa trọn quả báo vô tận của mảnh đất tâm. 

Ngày nay ngƣời tu thành tựu kết quả không 

sánh bằng ngƣời xƣa. Các bậc cổ đức không kể xuất 

gia hay tại gia, học Phật pháp từ 5 năm đến 10 năm 

đều có sự thành tựu nhất định. Ngày nay, những 

ngƣời tu hành đã 10 năm, biểu hiện bên ngoài 

dƣờng nhƣ thật sự tốt đẹp, nhƣng trên thực tế, sự 

sinh tử còn chƣa nắm chắc, tâm chƣa thanh tịnh và 

còn nhiều vọng tƣởng.  

Chúng ta phải biết nguyên nhân chính là do xao 

lãng cái sơ tâm căn bản ban đầu. Giống nhƣ xây nhà 

mà không làm nên cái móng vững chắc vậy. Chúng 

ta tu phải y nơi sáu căn mà chuyển. Sáu căn chạy 
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theo sáu trần, đó là trầm luân sanh tử. Sáu căn biết 

gỡ, biết gạt bỏ, không chạy theo sáu trần, đó là giải 

thoát sanh tử.  

Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cần phải thứ tự 
tu hành “Tứ hoằng thệ nguyện”, ngƣời học Phật 
không luận là tại gia hay xuất gia, điều cần yếu 
trƣớc hết là phải phát Bồ đề Tâm. Vậy Bồ đề Tâm 
là gì? Bồ đề tâm chính là tâm giác ngộ. Ngày nay 
chúng ta biết đƣợc lục đạo luân hồi thật đáng sợ, 
nên phải một lòng quyết tâm ra khỏi luân hồi sinh tử 
ngay trong đời này. Nhận thức nhƣ vậy, ý nguyện 
nhƣ vậy chính là giác ngộ. 

Học Phật nên bắt đầu từ đâu? “Bắt đầu từ nơi 
đoạn trừ hết phiền não mà tu. Nếu không đoạn trừ 
phiền não, dù có tu pháp môn nhiều cách mấy cũng 
chỉ là tăng thêm tà kiến mà thôi.” 

Trong “Tứ hoằng thệ nguyện” giảng nói rất rõ 
về thứ tự tu học, đây là nguyên tắc. Khi biết nguyên 
tắc rồi, thì trong đời sống hằng ngày và trên sự 
tƣớng mà nói, thì chúng ta phải bắt đầu từ đâu?  

Bất luận là tu học một tông phái nào, pháp môn 
nào hết thảy đều đƣợc xây dựng trên nền tảng này. 
Đây chính là thực nơi bắt đầu tu tập, cánh của tiến 
vào việc học Phật của chúng ta. Ngƣời tu học thời 
nay vì sao không thành tựu? Chính là do xao lãng 
cái căn bản ban đầu này.  
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Vì vậy “Trí và Tâm, ngƣời học đạo cần tìm 
cách làm cho nó đƣợc phát triển cả hai, để lấy Tâm 
làm chủ mọi việc, lấy Trí mà phán xét mọi việc 
trƣớc khi ta sắp đƣa cho Tâm chủ trì”. Những ngƣời 
tu hành chơn chánh đúng theo phƣơng châm là “tu 
Tâm luyện Trí”. Ngày này có một số ngƣời chỉ có 
Tâm nhƣng thiếu Trí và một số ngƣời khác chỉ có 
Trí mà vô Tâm. Sự thiếu sót quan trọng này sẽ đƣa 
tới chỗ sa ngã và tác hại vô cùng, ai nói gì cũng tin, 
ai bày gì cũng theo, niềm tin chánh đáng buổi ban 
đầu lần hồi băng hoại; còn sa ngã vì chỉ có Trí mà 
vô Tâm, thì thiếu yếu tố kiềm chế, không có chỉ 
nam, nên đâm ra gian hùng xảo trá, đạo hạnh đổ nát. 
Cả hai đều đi xa con đƣờng Trung Đạo của Phật.  

Trung Đạo là “diệt điều mê đắm trong Tâm”, 
“cố làm hiển khai Trí não”. Trung Đạo là “không 
trƣởng dƣỡng xác thịt”, mà cũng “không hành hạ 
sắc thân”. Còn con đƣờng Khuyến Thiện là phải 
học theo gƣơng Phật, tìm hiểu bát khổ, diệt trừ ngũ 
trƣợc, xua đuổi thập ác để rồi tu theo thập thiện và 
trì hành pháp môn niệm Phật. Con đƣờng Khuyến 
Thiện đó cũng dạy ta cố gắng làm cho Tâm Trí mở 
mang. Tu tập cho vững để mới có thể tùy duyên và 
tùy cảnh mà ứng phó trƣớc cõi đời vạn nẻo, đầy dẫy 
những tham lam, thù hận. Và biết đƣợc những cái 
cần Biết, làm đƣợc những việc cần Làm nhƣ lời 
Phật dạy thì ngƣời tu mới bảo toàn trong sạch đƣợc 
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thân phận vô thƣờng để lần dò từng bƣớc một mà 
bƣớc đến con đƣờng Tâm Trí dung thông, ngƣời tu 
học muốn viên thành phúc quả, không thể nào 
không cố gắng để tự làm cho mình đƣợc hiển lộ 
chân tâm và đƣợc đạt đến vô lậu trí. 

Trong Tam Tạng giáo điển Phật giáo, tuy 
phong phú nhƣ rừng cây bao la, những điểm đƣợc 
coi là cứu cánh, cũng không ngoài hai yếu tố vừa 
nói. Bởi vì không đạt đến Đại trí Tuệ, cũng không 
làm sáng đƣợc Chân Nhƣ Tâm, thì Phật xem nhƣ là 
kẻ bị trầm luân chƣa sang bờ bên kia đƣợc. “Ngƣời 
có Tâm, nếu không tập suy gẫm cho mở Trí, thì 
hay dễ bị lƣờng gạt. Ngƣời có Trí mà vô Tâm, thì 
hay xảo trá. Cho nên Trí và Tâm, ngƣời học Đạo 
cần tìm cách làm cho nó đƣợc phát triển cả hai, để 
lấy Tâm làm chủ trì mọi việc, lấy Trí mà phán xét 
mọi việc trƣớc khi ta sắp đƣa cho Tâm chủ 
trì.  Đƣợc nhƣ thế chắc chắn ta học Đạo mau thành 
công đắc quả”. Nhƣ vậy việc tu Tâm luyện Trí, quả 
là việc phải làm của những ngƣời dốc lòng lo tu. Vì 
vậy Cổ nhân giảng chử tâm phân làm ba loại: 
Nhục đoàn tâm, Duyên lự tâm và Chân như tâm. 

Theo lối viết tƣợng hình của Hán tự, thì chữ 
Tâm là mô hình của quả tim. Vì vậy nó có nghĩa 
đen là trái tim (nhục đoàn tâm). Ngoài nghĩa đen, 
Tâm có nghĩa rộng chỉ về suy tƣ, về lo liệu, về tâm 
hồn (duyên lự tâm) và còn có huyền nghĩa nói về 
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cái thể tĩnh lặng, thƣờng sáng (chân nhƣ tâm). 
Những gì làm xao động, làm cá biệt ngã nhân, gây 
nên chấp trƣớc, đó là Vọng Tâm. Trái lại khi tâm 
hồn đƣợc quán sát, đƣợc trở về với hằng cửu an 
nhiên và sở Vọng vắng bặt thì Chơn Tâm thiệt hiện. 

Đối với cái Tâm huyền nhiệm không thể dùng 
lời mà bàn xét đƣợc. Nếu thu nhiếp, nó sẽ tự yên 
lặng trong sâu thẳm của chính nó. Nếu mở ra, nó 
phổ cập khắp vũ trụ sơn hà. Tâm đƣợc mô tả nhƣ 
là hiện diện ở khắp nơi, không đâu là không có. 
Không một vật thô thiển hay tinh tế nào có thể lọt 
đƣợc ngoài Tâm. 

Chính cái danh xƣng là Tâm hoặc Chơn Nhƣ 
hay Chơn Tâm cũng chỉ là một cách tá danh ám thị. 
Vì Tâm, nhƣ đã nói, là cái Vô: vô pháp tƣớng, vô 
sắc, vô danh. Nhƣng chính cái vô mầu nhiệm đó là 
nguồn gốc của cái Hữu. Hữu sanh vạn vật. Dù Ma, 
Quỉ, Phật, Tiên, đều sanh ở Tâm và diệt cũng về 
Tâm, không thêm không mất. Do đó mà chƣ Phật, 
chƣ Tổ đã qui trách cho Tâm, bảo Tâm là hàm tàng 
tất cả. Cho nên có Ông Hi Di tiên sinh họ Trần, đời 
Tống, khi bàn về Tâm, đã có viết những lời bay 
bƣớm nhƣ thế này: “Tam điểm như tinh tượng, 
hoành câu tợ nguyệt tà, phi mao tùng thử đắc, tố 
Phật dã do tha” (ba chấm hình ba vì sao sáng, một 
vành câu móc tợ nhƣ ánh trăng liềm, bới lông tìm rõ 
đƣợc, Phật Thánh đều do đấy sinh ra). Trong sách 
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Đại học của Nho, cũng xem tâm là chủ tể của mọi 
hành động, nên đã quả quyết: “Dục bình thiên hạ, 
tiên trị kỳ quốc; dục trị kỳ quốc, tiên tề kỳ gia; dục 
tề kỳ gia, tiên tu kỳ thân; dục tu kỳ thân, tiên 
chánh kỳ tâm”. (muốn bình thiên hạ, trƣớc phải là 
cho nƣớc trị, muốn cho nƣớc trị, trƣớc phải sửa việc 
nhà; muốn sửa việc nhà, trƣớc phải tu thân; muốn tu 
thân, trƣớc phải sửa Tâm mình cho chân chánh). 

Trong Kinh Tâm địa quán, khi giảng về Tâm, 
đã quyết nhận Tâm là chủ trì tất cả: “Tam giới chi 
trung, dĩ Tâm vi chủ. Năng quán Tâm giả, cứu 
cánh giải thoát. Bất năng quán giả, cứu cánh 
trầm luân” (trong ba cõi - dục, sắc và vô  sắc - 
Tâm là chủ. Ngƣời quán sát đƣợc Tâm, cuối cùng 
đƣợc giải thoát. Ngƣời không quán sát đƣợc Tâm, 
cuối cùng bị chìm đắm). Vì vậy có bài kệ: 

Địa ngục cũng tại Tâm làm quấy 

Về thiên đàng Tâm ấy tạo ra 

Cái chữ Tâm mà Quỉ hay Ma 

Tiên hay Phật cũng là tại nó. 

Còn giảng về Trí, Mạnh Tử có lần đã nói qua 
sự liên hệ giữa nó và Tâm, ông viết: “Thị phi chi 
Tâm, Trí chi đoan dã (cái tâm phân biệt phải quấy, 
Trí là hạng đứng hàng đầu). Nhƣng đó là tri thức 
của nhân gian, khác xa với trí tuệ của những ngƣời 
đạt đạo theo ý nghĩa của Phật. Tri thức của nhân 
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gian không phải không bổ ích. Nhƣng ngoài cử chỉ 
đẹp của một số ngƣời thiện, biết đem cái trí ấy mà 
phục vụ nhân quần, lại còn có vô số ngƣời ác; lợi 
dụng cái Trí ấy để xảo trá đa mƣu, phục vụ cho thị 
dục thấp hèn. Nói chung thì cái Trí ấy, dù sao; 
cũng không làm cho con ngƣời giác ngộ Phật đạo, 
giải thoát thân tâm đƣợc. 

Đạo Phật đã chia Trí tuệ làm hai phần: Hữu 
lậu và Vô lậu. Hữu lậu là hành giả đã biết dùng 
Trí để quán sát phiền não và bất tịnh, nhƣng chƣa 
có nghị lực diệt trừ đƣợc những điều ấy. Còn Vô 
lậu là đạt đến chỗ thanh tịnh, phá trừ tất cả những 
phiền não Hữu lậu, chứng đến Thánh quả. 

Theo Kinh Pháp Phật giáo, tiếng Phạn gọi Trí là 
Prajna, Tàu diễn âm là Bát nhã hay dịch nghĩa là Đại 
Trí Tuệ. Nó có công dụng lớn là đƣa ngƣời tu đến 
quả vị Phật, bởi cái Trí ấy sáng suốt cùng tột, thông 
đạt cùng tột và giác ngộ cùng tột. Cái trí ấy là một 
khí giới sắc bén, linh diệu có khả năng đoạn diệt 
phiền não, quét sạch vô minh, làm cho hành giả nhận 
rõ đƣợc thân phận vô thƣờng của con ngƣời, hiểu 
đƣợc những đam mê phi lý của cuộc sống và giúp 
cho chúng sanh thấy đƣợc sự thật của vũ trụ vạn hữu 
để hƣớng đến giải thoát (Vô lậu trí). 

Trong kinh Di giáo, Đức Nhƣ Lai đã dạy: 
“Người có Trí Tuệ, không tham trước, tự tại, sáng 
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suốt, tránh khỏi hố hầm tội lỗi. Trí Tuệ chân thật là 
chiếc thuyền kiên cố, đưa chúng sanh đến khỏi bể 
khổ sông mê. Nó là ngọn đèn soi miền hắc ám, là 
liều thuốc chữa được muôn ngàn bệnh tật, là chiếc 
búa sắc đập tan rừng phiền não, là lưỡi dao bén cắt 
đứt lưới vô minh”. Để cho việc trau dồi Trí Tuệ là 
việc cần công phu tu trì, rèn luyện. Ngƣời có Trí mà 

vô Tâm thì thƣờng hay xảo trá. 

Thật có biết bao ngƣời ỷ lại vào cái trí khôn 
ngoan của mình, rồi tự cho mình là hơn tất cả. Họ 
đâm ra dối trá lận lƣờng, xảo mị gạt gẫm, miễn sao 
đƣợc hơn ngƣời từ đồng tiền bát gạo, từ manh áo 
khoảnh vƣờn. Họ không kể gì là xấu xa tội lỗi. Từ 
chỗ qua mặt đƣợc những ngƣời thật thà chân chất, 
ngƣời có Trí mà vô Tâm lần lần đi sâu vào con 
đƣờng gian xảo quỉ quyệt. Họ không còn biết tín 
ngƣỡng là gì. Những đấng thiêng liêng vô hình đối 
với họ, nếu có nhắc đến, cũng chỉ là những lớp sơn 
bề ngoài để che đậy cái thâm ý bề trong của họ mà 
thôi. Vấn đề lƣơng tâm, nhân nghĩa, đạo lý, công 
bằng, đối với họ chỉ là con số không, mặc dù họ 
luôn luôn nhắc đến những từ ngữ đó trên đầu môi 
chót lƣỡi. Từ đó, những cống cao ngã mạn, những ỷ 
ngôn ác khẩu, những tham, sân, si, vọng càng bám 
chặt vào họ một cách không có lối ra. Phiền não và 
vô minh ngập tràn. Bấy giờ ngƣời ta chỉ biết cái 
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mánh khóe của mình là cao, cái thân mạng của 
mình là trọng, cái miệng lƣỡi của mình là lanh, cái 
phẫn nộ của mình là đúng, còn những gì của ngƣời 
khác, đều là những thua kém tầm thƣờng, đáng 
khinh chê và đáng chà đạp lên để làm tấm thảm 
nhung phục vụ cho gót chân đài các của họ. 

Trƣớc mặt hạn ngƣời “trí thức” lạc lõng này chỉ 
còn có vật chất là siêu đẳng. Mục tiêu cầu tiến của 
họ là quyền lợi và danh vọng, trác táng và xa hoa, 
và chỉ những thứ ấy mới là thần tƣợng mà thôi. 
Chính thế mà luân thƣờng lật ngƣợc, ruột thịt ly tan 
và biết bao thảm trạng eo sèo càng lúc càng thêm bi 
đát. Nhƣng nếu con ngƣời chỉ có Tâm mà thiếu Trí 
thì cũng nguy hại không kém. 

Ngƣời có Tâm, nếu không tập suy gẫm cho mở 
Trí, thì hay dễ bị lƣờng gạt. Trƣớc mắt chúng ta, 
biết bao nhiêu ngƣời bình dân chất phác. Họ rất tốt 
lòng và tấm lòng chân thành của họ giúp họ làm 
đƣợc rất nhiều việc thiện. Họ là những công dân 
“tốt” của quốc gia, là số tín đồ “dễ thƣơng” của tôn 
giáo. Nhƣng cũng chính hạng ngƣời này thƣờng hay 
lạc lầm và dễ bị lợi dụng. Ngƣời đã có Tâm từ 
thiện, nhƣng thiếu Trí phán đoán. Vì vậy, những tà 
kiến, mê si, nói chung là bức màn vô minh, hằng 
vây chặt cái Tâm sáng suốt vốn có của họ. Ai nói gì 
cũng tin, ai bảo gì cũng nghe. Do sự dễ tin dễ nghe 



HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU 

158 

đó, đã dẫn ngƣời ta đến con đƣờng sai lạc sự thật, 
hoặc sa ngã vào chỗ thấp hèn. Họ là những ngƣời 
không có lập trƣờng, không lý tƣởng, là tên thủy thủ 
đánh mất la bàn trong lúc con tàu trôi dạt lông bông 
giữa cơn ba đào trên biển cả. 

Những ông lên bà xuống, những phù phép bói 
toán chọn tuổi, xem ngày huyễn hoặc, nhờ hạng 
ngƣời “thiếu suy nghĩ” mà có đất sống. Những tay 
mánh khóe lừa bịp, những kẻ lèo lá mồm mép, cũng 
do những ngƣời “có lòng” này mà có chỗ đứng. Rốt 
lại, ngƣời có Tâm mà thiếu Trí luôn là nạn nhân của 
tà thuyết và tội lỗi. vì vậy bao nhiêu công trình tu 
tập, bao nhiêu sự nghiệp đạo đức lắm khi chỉ vì một 
phút tin nghe lầm lạc, hoặc vài giây bị mê hoặc, mà 
trở thành nƣớc lũ giữa dòng. 

Qua phần trình bày và suy luận, chúng ta thấy 
con ngƣời không thể chỉ chấp lấy một giữa Trí và 
Tâm. Vì nếu chỉ nặng về Trí thì trở nên xảo trá ác 
độc, mà cố thiên về Tâm thì thành ra si mê tăm tối. 
Chúng ta cần phải nỗ lực thực hành theo lời dạy của 
Đức Thầy, để cho Tâm Trí viên dung, trang nghiêm 
công đức. 

Trí và Tâm, ngƣời học đạo cần tìm cách làm 

cho nó đƣợc phát triển cả hai, để lấy tâm làm chủ 

mọi việc, lấy Trí mà phán xét mọi việc trƣớc khi ta 

sắp đƣa cho Tâm chủ trì. 
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ĐỜI NGƢỜI                                            

NHƢ CHIẾC LÁ CUỐI MÙA THU 

 

Thiên nhiên chợt trở mình thay xiêm y một 
cách lạ kỳ. Không còn cơn nóng nhớt nhãi mồ hôi 
thay vào đó là những đợt gió mát rƣợt và những hạt 
mƣa réo rắt bên thềm nhà báo hiệu mùa thu đang từ 
từ đến, đời ngƣời thật ngắn ngủi nên mùa thu cũng 
nhƣ là mùa hƣu trí dƣỡng già.  

Đời ngƣời nhƣ chiếc lá 

Mềm mại và mong manh 

Mùa xuân sang mùa hạ 

Non tơ lá biếc xanh 

Đời ngƣời có khác chi một chiếc lá cuối thu. 
Có những ngƣời ra đi trong bấn loạn, hối tiếc, khổ 
đau, nặng nhọc. Lại có ngƣời ra đi về với cội nguồn 
một cách nhẹ nhàng, thanh thản. “Lá rụng về cội”. 
Lá rơi bên gốc cây. Lá chờ đợi một quá trình sinh 
học để trở thành dinh dƣỡng nuôi cây. Lá góp thân 
xác tàn úa để trả ơn cho cây. Đời lá ngắn ngủi mà 
đầy ý nghĩa nhân sinh. 

Nhìn lá vàng rơi, chúng ta nhận ra sự thật cay 
đắng nhất của đời ngƣời là chỗ dựa trần gian chẳng 
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an toàn vững chắc. Nó đến bất ngờ làm ta bàng 
hoàng, lo âu không phải vì ngoại cảnh mà vì niềm 
tin và tƣởng tƣợng về đời sống và mọi thứ của mình 
phải bỏ lại tất cả mọi thứ chúng ta gắn bó và gom 
góp suốt đời nhƣ: “Tiền bạc vật chất, bằng cấp, kiến 
thức, chức quyền đều chóng tàn phai. Sức khỏe, sắc 
đẹp...” rồi hao mòn rệu rã theo tuổi đời năm tháng. 
Đời là vô thƣờng. Vạn vật vô thƣờng, chúng sanh 
vô thƣờng, con ngƣời thân xác cũng vô thƣờng. 
Chúng ta mỗi ngƣời đều là vô thƣờng, nếu chỉ gặp 
một tích tắc nghịch cảnh nào đó thì hồn lìa khỏi xác. 
Thế mà hầu hết mọi ngƣời đều sống trong trạng thái 
đua chen về danh vọng, sắc dục, tiền tài, chẳng qua 
vì mỗi con ngƣời sinh ra sống chung trong một xã 
hội vô cùng phức tạp và hỗn loạn, ganh đua cũng 
chỉ vì cái tâm Tham, Sân, Si, Mạn nghi, Ác kiến. 

Nhìn lá vàng rơi, ta nhận ra sự thật cay đắng 

nhất của đời ngƣời là sự chết. Nó chẳng từ ai, chẳng 

thƣơng tiếc ai. Nó đến bất ngờ làm ta bàng hoàng. 

Phải bỏ lại tất cả mọi thứ ta gắn bó và gom góp suốt 

đời để ra đi với hai bàn tay trắng. Cái chết của mỗi 

ngƣời là một chuyến đi cuối cùng. Một chuyến đi 

quyết định và quan trọng. Một chuyến đi vĩnh viễn 

không bao giờ trở lại. Một chuyến đi một vài tuần 

về thăm quê nhà, một chuyến đi nghỉ hè đôi ba 

ngày… tôi đã phải sắp xếp chuẩn bị nhiều ngày, có 
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khi nhiều tuần…. Nhƣng chúng ta đã chuẩn bị đƣợc 

những gì cho chuyến đi cuối cùng và thật quan 

trọng của cuộc đời tôi? Tôi có nỗ lực để xắp xếp 

chuẩn bị cho chuyến đi vĩnh viễn và không bao giờ 

trở lại này không? 

Dù văn minh đến dâu, con ngƣời vẫn không 
thắng nổi cái chết bằng sức mạnh của khoa học kỹ 
thuật. Giàu nghèo sang hèn, trí thức hay bình dân, 
văn minh hay lạc hậu… ai ai rồi cũng phải chết. 
Đứng trƣớc cái chết, mọi ngƣời đều bình đẳng. 
Sống là chuẩn bị cho con ngƣời đi về với cái chết. 
Suy tƣ về cái chết là suy tƣ về sự sống. Chết là một 
phần của sự sống bởi lẽ trong sự sống đã có sự chết. 
Nó là cánh cửa nối liền hai thế giới nhƣ cửa sông 
đƣa dòng nƣớc vào nguồn biển rộng. Cứ theo định 
luật tự nhiên, con ngƣời đƣợc sinh ra, lớn lên, già đi 
và chết. Đó là định luật chung của con ngƣời. 
Không ai có thể sống mãi mà không chết. Các vua 
chúa ngày xƣa đã cố công đi tìm thuốc trƣờng sinh 
bất tử nhƣng họ cũng chết. Để sống cách trọn vẹn, 
phải can đảm chấp nhận sự sống lẫn sự chết. 

Nhìn lá vàng rơi ta nghĩ về cuộc đời lữ thứ. Xin 
đừng mƣu mô tính toán mà làm gì. Xin đừng chia rẽ 
và thù ghét làm chi. Cuộc đời này thật ngắn, tiền 
bạc trên thế gian này nhiều lắm, bàn tay ta có tham 
mấy cũng chẳng vơ vét hết đƣợc. Rồi đến lúc bàn 
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tay xuôi xuống, lạnh cóng, cô đơn, chẳng nắm giữ 
đƣợc gì.  

Để có đƣợc sự ra đi trong thảnh thơi nhẹ nhàng 

và đong đầy niềm tin hy vọng ngày mai tƣơi sáng, 

chúng ta hãy định nghĩa cuộc đời mình bằng sự 

“hiện hữu”, đừng bao giờ là sự “sở hữu”. Chúng ta 

hãy chọn phƣơng châm “sống với” chứ đừng “sống 

vì”. Thấu cảm đƣợc ý nghĩa về cuộc đời thì ta mới 

nhẹ nhàng, thanh thản ra đi mà không vƣớng bận, 

không ƣu phiền. Nhƣ ai đó đã từng nói: “Ngày ta 

sinh ra đời, mọi người cười ta khóc. Hãy sống như 

thế nào để khi ra đi mọi người khóc ta cười”. 

Ngồi nhìn lá rơi, mỗi chiếc lá chọn cho mình 

một cách “chia tay”. Có những chiếc lá ra đi trong 

sự quằn quại khổ đau, dùng dằng bịn rịn nhƣ thể 

không muốn lìa cành; có những chiếc lá “hấp hối” 

loạng choạng buông mình cách nặng nề nghiêng 

ngả trên mặt đất. Lại có những chiếc lá ra đi một 

cách nhẹ nhàng trong dáng điệu thƣớt tha, buông 

mình theo gió. Một đời lá mong manh, chóng tàn 

phai rụng xuống. Mới đó, lá còn xanh tƣơi, mà nay 

đã úa vàng lìa cành. 

Đời ngƣời có khác chi một chiếc lá cuối thu. 

Có những ngƣời ra đi trong bấn loạn, hối tiếc, khổ 

đau, nặng nhọc. Lại có ngƣời ra đi về với cội nguồn 
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một cách nhẹ nhàng, thanh thản. “Lá rụng về cội”. 

Lá rơi bên gốc cây. Lá chờ đợi một quá trình sinh 

học để trở thành dinh dƣỡng nuôi cây. Lá góp thân 

xác tàn úa để trả ơn cho cây. Đời lá ngắn ngủi mà 

đầy ý nghĩa nhân sinh. 

Con hỏi: nếu như gió đừng rung động, 

Thì lá kia hẳn còn ở trên cành. 

Một kiếp người cũng thế: quá mong manh, 

Một hơi thở nếu đi rồi không đến nữa! … 

(Diệu Nhân) 

Phật dạy: “Mạng sống con ngƣời rất mong 

manh, chỉ trong một hơi thở, thở ra mà không thở 

vào là kết thúc kiếp ngƣời”. Dù văn minh đến đâu, 

con ngƣời vẫn không thắng nổi cái chết. 

 Không có một ai hạnh phúc giữa cơn lốc của 

sợ hãi thấp hèn lo lắng nhƣ vậy. Nhƣng thật khó có 

thể coi thƣờng hay không lƣu ý đến những bộc phát 

tự nhiên của bản năng để tự bảo vệ. Tuy nhiên có 

một phƣơng pháp để vƣợt qua sự sợ hãi này là 

chúng ta hãy quên đi quan niệm về cái „tôi‟; hãy 

đem tình thƣơng phục vụ cho nhân loại và tỏ tình 

thƣơng với ngƣời khác. Say mê phục vụ tha nhân, 

chẳng bao lâu chúng ta sẽ tự mình thoát khỏi cái tự 

kỷ luyến ái nặng nề, mơ ƣớc, kiêu căng, và tự tôn. 
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Chúng ta hằng ngày cứ lao vào những thứ ân 
cần và quên đi những thứ bản thân đã có, chúng ta 
chẳng ngại vứt đi mọi thứ chỉ để cố đạt đƣợc những 
thứ cao quí hơn. Chúng ta bỏ mặc bạn bè, quên mất 
gia đình, mặc kệ cảm xúc, chúng ta dung túng cho 
cách sống vội, nuông chiều cho cách nghĩ về thời 
gian, chúng ta chạy, chạy thật nhanh và chạy một 
mình. Rồi dẫn ta đi đến nhiều sự nuối tiếc, giày vò. 
Vô thƣờng là một định luật chi phối tất cả sự vật, từ 
thân, tâm cho đến mọi hoàn cảnh. Hiểu lý vô 
thƣờng chúng ta đã có một phƣơng thuốc thần diệu 
để trừ bệnh tham ái, mê mờ. Chúng ta đã đau khổ vì 
mầu sắc tốt xấu, vì tiếng khen chê, mùi vị ngọt bùi, 
cay đắng, vì vật thích thân vừa ý. Nay chúng ta 
uống thuốc “giáo lý vô thƣờng”, để trừ bệnh tham ái 
và tiến tới sự an tịnh của tâm hồn. Vì vậy chúng ta 
hãy sống chậm để từng phút giây bên gia đình mình 
thật sự trọn vẹn, không chen chúc nổi một lần nuối 
tiếc, không rách toạc vì những lo toan cho cuộc 
sống vội vàng. 

 Một trong những lời dạy quý giá nhất của Đức 

Phật là sự vô thƣờng. Nếu biết sống hài hòa với sự 

thật đó thì chúng ta sẽ nhận đƣợc hạnh phúc rất lớn. 

Cuộc sống thật mong manh. Nhƣng thật đáng quý vì 

nó là một món quà mà chúng ta đƣợc tặng. Khi nhận 

ra điều này, chúng ta sẽ tự hỏi: “nếu cuộc sống mong 
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manh mà tuyệt vời này thật sự là một món quà, vậy 

thì làm thế nào để chúng ta có thể thƣởng thức nó, 

không phụ lòng nó và sống trọn vẹn với nó?”. 

Trong quan niệm của Thiền học và của ngƣời 

bƣớc đầu học Phật, cuộc sống con ngƣời giống nhƣ 

câu chuyện ngụ ngôn về bốn con ngựa mà Đại sƣ 

Suzuki từng kể: Một con bắt đầu chạy khi thấy bóng 

dáng chiếc roi trƣớc khi bị roi quất vào da. Con 

ngựa thứ hai chạy khi roi vừa quất vào da, chạm vào 

đầu sợi lông. Nhƣng con ngựa thứ ba chỉ chạy khi 

cảm nhận đƣợc cơn đau trên da thịt. Và con ngựa 

cuối cùng, nó chỉ đi khi nó cảm nhận đƣợc cơn đau 

thấm vào tận xƣơng tủy. 

Cái roi da đó là gì? Đó là sự phù du của cuộc 

đời, là sự cảnh tỉnh của vô thƣờng. Sự thiết thực 

trong lời dạy của Đức Phật là chỉ ra sự thật của tất 

cả mọi sự, mọi vật, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào là 

vô thƣờng cho con ngƣời nhận diện lại mình: 

“Tất cả mọi thứ đều vô thƣờng 

Chúng sinh khởi rồi đoạn diệt 

Sống hòa hợp trong chân lý này 

Nó sẽ mang lại hạnh phúc rất lớn” 

Cuộc sống là một sự chịu đựng, ngay cả khi 

mọi thứ đều tốt đẹp, đều đang tƣơi vui. Chúng ta lại 
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lo rằng mọi thứ sẽ trở nên không còn tốt, không còn 

vui, đây là tâm lý chung của con ngƣời mà bất cứ ai 

trong chúng ta đều đã trải qua. Chúng ta sống với 

vô thƣờng nhƣng chúng ta không thấy ra đƣợc sự 

thật của vô thƣờng. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận 

đƣợc vô thƣờng trong cơ thể khi chúng đã đi qua. 

Chúng ta dƣờng nhƣ không để ý đến cảm nghĩ về ý 

nghĩa cuộc đời. Vì vậy hằng ngày trong mỗi thời 

kinh chúng ta đều mở đầu là: “Phật pháp sâu xa rất 

nhiệm mầu; Trăm nghìn ức kiếp dễ gặp đâu; Nay 

con thấy nghe xin trì tụng; Nguyện giải nghĩa chân 

thật của Nhƣ Lai”. Vì vậy chúng ta hãy nhớ rằng:  

“Phật pháp sâu xa rất nhiệm mầu, 

trăm ngàn ức kiếp dễ gặp đâu” 

là chỉ cho chân lý của cái vốn có, luôn hiện hữu 
trong mỗi phút giây của cuộc đời. Nó ở ngay đây, 
không nơi nào khác. Và câu kệ cuối cùng: “Nguyện 

giải nghĩa chân thật của Như Lai” chính là lời thệ 
nguyện nhìn các pháp đúng nhƣ nó là nó, nhƣ lƣỡi 
nếm vị, nhƣ thân xúc chạm vậy.  

Cho nên chúng ta cần có một lƣợng thời gian 
ngắn ngủi để sống theo cách mà chúng ta cảm thấy 
hài lòng, cảm thấy đúng, cảm thấy phù hợp với bản 
chất của nó. “Sống hòa hợp với sự thật là đạt đƣợc 
hạnh phúc lớn nhất”. Cuối cùng, chúng ta cũng đã 
nhận ra đƣợc rằng cuộc sống là món quà, dù phải 
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đến lúc không còn sống bao lâu nữa thì chúng ta 
cũng phải nghĩ rằng “mọi thứ trên đời đều vô 
thƣờng, nhƣng không phải là tôi. Có lẽ tôi sẽ sống 
mãi và bất kể những gì tôi yêu thích đều sẽ sống 
mãi”. Nhƣng cuộc sống con ngƣời vốn đầy dẫy 
những biến động, dịch chuyển. Trong đó, có không ít 
những đổi thay bất lợi, không nhƣ ý khiến chúng ta 
tuyệt vọng. Không ít ngƣời, chỉ sau một đêm thức 
dậy, cơ nghiệp tích cóp bấy lâu bỗng chốc hóa thành 
mây khói, những ngƣời thân thiết thì ngoảnh mặt 
quay lƣng, còn chăng là chết lặng, cay đắng và ngậm 
ngùi. Chúng ta hãy nhìn thật sâu sắc vào sự sống, thì 
chúng ta sẽ thấy rất rõ trƣớc khi ta có đƣợc bất cứ 
điều gì nhƣ tài sản, danh vọng, sự nghiệp thì đó là 
một con số không to tƣớng. Hiếm ngƣời khi mới 
sinh ra đã đầy đủ phƣớc phần, dƣ ăn dƣ để mà phần 
lớn chúng ta đều đi lên từ khó nhọc của quá khứ hàn 
vi, thậm chí từ tay trắng. Ấy vậy mà khi có đƣợc rồi 
họ thƣờng nghĩ cách làm cho đƣợc nhiều thêm. Nếu 
rủi thời không đủ phƣớc duyên khiến mất đi những 
gì đã có thì họ đau khổ cùng cực đến nỗi không còn 
thiết sống. 

Cuộc đời này mong manh là một sự cần thiết. 
Bởi lẽ, do chính sự mong manh đó mà ngƣời ta luôn 
phải trân trọng, nâng niu và giữ gìn. Biết ngày mai 
còn sống trên đời này không mà thờ ơ, hời hợt với 
thực tại, mà lẩn tránh trái tim mình… Đời ngƣời 
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vẫn giống nhƣ chiếc lá, khô rơi tan thành tro bụi. 
Chỉ những chiếc lá ở cạnh nhau mới thấy đau với 
khoảng trống khi chiếc lá ngay cạnh mình rơi 
xuống. Thế nhƣng, chiếc lá ấy vẫn trở về trong trái 
tim những chiếc lá khác - vào mỗi ngày, mỗi giờ, 
mỗi phút- vào mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời này. 
Mặt Trời lặn rồi sẽ mọc, không chỉ mọc ở hƣớng 
Đông, mà còn mọc ở tâm hồn những ngƣời ở lại… 

Lá khô rơi như kiếp một con người, 

Giờ phút cuối là về cùng cát bụi. 

Đồng tiền không thể mua đƣợc mạng sống 
của chúng ta khi duyên đời đã hết, nên ta phải biết 
cách sử dụng chúng nhƣ thế nào cho  hợp lý. Chúng 
ta phải nên nhớ rằng tiền có thể mua đƣợc một chiếc 
đồng hồ nhƣng không mua đƣợc thời gian. Có một 
thứ giá trị nhất mà cuộc sống đã dành cho chúng ta, 
đó là thời gian. Nếu chúng ta không làm đƣợc gì 
có lợi ích cho xã hội, thì cũng đừng nên làm tổn 
thƣơng cho ai cả. Khi sống con ngƣời  hay  lãng 
phí thời gian làm những việc vô nghĩa, bởi lòng tham 
lam, ích kỷ của chính mình, tích chứa tiền bạc của 
cải nhƣng không giúp gì cho ai?  

Chúng ta thƣờng xuyên suy xét và kiểm soát chặt 
chẽ từ ý nghĩ, lời nói cho đến hành động mà có hại 
cho mình và cho ngƣời thì ta nhất quyết không làm. 
Còn những gì mà ta thấy có lợi cho mình và ngƣời thì 
ta cố gắng làm không bỏ qua, dù cho đó là một việc 
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rất nhỏ. “Cuộc đời nhƣ áng mây trôi, khi tan, khi hợp, 
khi đƣợc, khi mất, khi có, khi không luôn biến 
chuyển đổi thay không ngừng nghỉ”, chúng ta  hãy  cố 
gắng  tu hành  để  vƣợt qua sống chết khổ đau. 

Ta cứ tƣởng trần gian là cõi thật 

Thế cho nên tất bật đến bây giờ! 

Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc 

Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay 

Khi đau ta biết thân này đau vì nghiệp tích tập 
nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo tạo trong quá 
khứ, nay chúng ta biết đƣợc hậu quả của nó làm cho 
mình ngƣời khổ đau, thì ta nhất quyết không để 
cho tái phạm  nữa, đến khi hội đủ nhân duyên thì 
nghiệp xấu sẽ hết. Nhờ vào sự tinh cần tu tập, mà 
ta chuyển hóa đƣợc nỗi khổ niềm đau, vƣơn lên 
và vƣợt qua cạm bẫy cuộc đời. Đã là thân phận con 
ngƣời ai cũng phải chịu cái khổ “Sinh, già, bệnh, 
chết”, nhƣng ngƣời biết tin sâu nhân quả sống một 
ngày là có ích cho xã hội, nên đến khi chết thì họ 
không bao giờ tiếc nuối và lo sợ. 

Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc 

Vì đời ta đã sống trọn kiếp ngƣời 

Với tất cả tấm lòng thành thƣơng mến 

Ðến mọi ngƣời xa lạ cũng nhƣ quen 
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Đời ngƣời cũng vậy, và tất cả muôn loài vật 
cũng lại nhƣ thế. Vô thƣờng là một lẽ thật chung 
cho tất cả thế gian, không phải của riêng ai, mọi 
ngƣời đều có quyền thấy biết, nhìn nhận nhƣ vậy, 
không phải của ngƣời này, mà cũng không phải 
của ngƣời kia. Bởi vô thƣờng nên mọi sự vật có 
thể đổi thay. 

Do đó, Phật dạy, “cái gì có tƣớng là hƣ hoại”. 
Ta gọi chung cho mọi sự thay đổi, hƣ hoại đó là vô 
thƣờng. Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cang:  

Tất cả pháp hữu vi, 

Nhƣ mộng huyễn bào ảnh, 

Nhƣ sƣơng, cũng nhƣ chớp, 

Phải nên quán nhƣ thế. 

Đời ngƣời dài lắm cũng đến trăm năm là 
cùng, nhƣ một giấc mộng dài, mới hôm nào ta còn 
bé nhỏ vui đùa, chạy nhảy hồn nhiên, nay đầu tóc 
đã bạc phơ, lƣng còng, gối mỏi, chùn chân. Đời 
sống con ngƣời là nhƣ thế, mới qua thời tuổi 
trẻ mà giờ đây đã thấy già nua. 

Thật đúng với câu “phù dung sớm nở tối 

tàn”. Cuộc đời là nhƣ vậy, luôn biến chuyển đổi 

thay, biết đƣợc nhƣ thế, chúng ta sẽ không còn bất 

an, sợ hãi trƣớc bao nỗi thăng trầm của kiếp nhân 

sinh. Vì vậy chúng ta là ngƣời con Phật, hy là ngƣời 
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sống trên cõi đời này cần suy nghĩ cho thấu đáo về 

cuộc sống của mình, ta luôn phải thăng hoa trên 

bƣớc đƣờng tu tập, mang lại niềm an vui, hạnh 

phúc cho mình và ngƣời. 

Nhƣ Lai Thế Tôn nhờ tu chứng dƣới cội Bồ 

Đề nên Ngài thấy rõ ràng, từ con ngƣời cho 

đến muôn loài vật, nhƣ mặt trăng, mặt trời, trái 

đất, núi rừng, ao hồ, sông suối, hoa lá, cỏ cây…, 

đều phải theo một định luật chung muôn đời 

của vũ trụ, là phải thay đổi, không có cái gì đứng 

yên hay trƣờng tồn mãi mãi trên thế gian này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU 

172 

 

CUỘC ĐỜI LÀ TRƢỜNG HỌC 
 

Mỗi ngày qua đi, nhiều bài học lại đến. Nhƣ 
Ngài Sayadaw U Jotika có dạy rằng, cuộc đời này là 
một trƣờng học. Chỉ có bài học nối tiếp bài học. 
Không tốt nghiệp. Học một bài học nào đó chƣa 
xong thì nó cứ quay lại, cố gắng dạy bạn thêm lần 
nữa cho đến khi bạn thuộc bài (hy vọng là nhƣ vậy). 
Học xong bài học này rồi thì bài học mới lại đến. 
Cứ thế, cứ thế, tiếp diễn. Không có thành công hay 
thất bại. Không có xấu hay tốt. Không có hạnh phúc 
hay đau khổ. Chỉ là những bài học kế tiếp nhau, kế 
tiếp nhau. Học nhanh, học nhiều, học sâu sắc thì đó 
chính là tiến trình trƣởng thành và phát triển tâm 
linh của bản thân. 

Thật đúng là nhƣ vậy. Bài học lớn nhất mà 
chúng ta có thể học, trải nghiệm và trƣởng thành 
mỗi ngày (nhằm có thể đến gần hơn với hạnh phúc) 
chính là bài học về mối quan hệ giữa con ngƣời và 
con ngƣời. Chất lƣợng các mối quan hệ mà chúng ta 
đang có, đang duy trì chính thực là chất lƣợng cuộc 
sống của chính chúng ta. Chúng ta trải nghiệm và 
học về mối quan hệ giữa con ngƣời và con ngƣời 
không phải để “xử lý” các mối quan hệ. Mà trƣớc 
tiên là hiểu về bản chất của các mối quan hệ, biết 
chấp nhận sự thật, biết chấp nhận các hành xử có vẻ 
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vô lý giữa con ngƣời và con ngƣời, biết chấp nhận 
các qui luật tự nhiên đang vận hành các mối quan hệ 
đó. Và chính từ sự hiểu biết và chấp nhận này, 
chúng ta có thể chọn cho mình cách hành xử, cách 
phản ứng nhƣ thế nào cho hợp lý hơn, cho đàng 
hoàng hơn, cho nhân văn hơn. Chúng ta trƣởng 
thành lên từ đó. 

I. Những quy luật của đời ngƣời 
1. Chúng ta có một cái thân, có thể thích nó hay 

ghét nó, nhƣng nó sẽ là của ta trong suốt cả quãng  
đời này. 

2. Chúng ta phải học các bài học, học trọn thời 
gian trong một ngôi trƣờng không chính thức đƣợc 
gọi là cuộc đời. Mỗi ngày trong ngôi trƣờng này 
chúng ta sẽ có cơ hội để học bài, có thể thích các bài 
học ấy hay nghĩ rằng chúng chẳng liên quan gì hay 
thậm chí còn rất ngu ngốc nữa. 

3. Ở đó không có sai lầm, chỉ có các bài học. 

Trƣởng thành là một quá trình thử nghiệm để phát 

hiện chỗ sai rồi sửa, một quá trình thử nghiệm. 

Những thử nghiệm thất bại cũng là một phần quan 

trọng trong quá trình ấy, không khác gì những thử 

nghiệm thành công. Về lâu dài, chúng ta sẽ nhận 

những gì mình xứng đáng đƣợc nhận. 

4. Một bài học sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần cho 

đến khi chúng ta học xong bài học ấy. Một bài học 
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sẽ thể hiện ra dƣới nhiều hình thức khác nhau cho 

đến khi chúng ta đã học xong rồi, thì mới có thể 

chuyển sang bài học kế tiếp. 

5. Quá trình học hỏi không bao giờ chấm dứt. 

Không có phần nào trong cuộc sống của chúng ta 

mà không chứa đựng những bài học ấy. Chúng ta 

còn sống, thì vẫn còn những bài học cần phải học. 

6. “Ở chỗ kia” không có gì tốt hơn “ở chỗ này”. 

Khi “chỗ kia” đó biến thành “chỗ này”, chúng ta sẽ 

lại thấy một “chỗ kia” khác tốt hơn “chỗ này” nữa. 

7. Mọi ngƣời chỉ là một tấm gƣơng để chúng ta 

tự soi lại chính mình. Khi chúng ta yêu hay ghét 

điều gì đó của ngƣời khác, nghĩa là chúng ta cũng 

đang yêu hay ghét chính những điều đó trong bản 

thân mình. 

8. Chúng ta muốn tạo nên cuộc đời mình nhƣ 

thế nào là tùy thuộc vào chính bản thân mình. 

Chúng ta có tất cả mọi công cụ và mọi nguồn lực 

mình cần. Sử dụng chúng nhƣ thế nào là tuỳ thuộc 

vào ở bản thân của chúng ta. Sự lựa chọn là của ta. 

9. Các câu trả lời nằm bên trong tâm của chúng 

ta. Câu trả lời cho các câu hỏi của cuộc đời chúng ta 

ở bên trong bản thân của chúng ta. Tất cả những gì 

ta cần làm chỉ là quan sát, lắng nghe và tin tƣởng. 
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10. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ quên tất cả 

những điều này. 

Đối với bản thân của tôi, nhìn nhận và hiểu nó 

giống nhƣ một bản hƣớng dẫn cho những ngƣời 

chuẩn bị đƣợc sinh ra làm ngƣời. Một chúng sinh 

chuẩn bị đƣợc tái sinh làm ngƣời đƣợc cho những 

lời khuyên cần phải làm gì trong kiếp sống làm 

ngƣời sắp tới. Chúng ta hãy cùng xem lại những lời 

hƣớng dẫn này một cách kỹ lƣỡng. 

Một điều chắc chắn là chúng ta khó có thể thay 
đổi ai khác, ngoài chính bản thân mình. Cho nên 
chúng ta cần cẩn thận, quan sát kỹ càng để tự mình 
sửa đổi sao cho phù hợp với qui luật nhân sinh. Để 
bản thân không bị mắc vào cái bẫy của tốt- xấu, hạnh 
phúc- đau khổ, thành công- thất bại. Nhƣ Sƣ Ajahn 
Brahm có dạy rằng, chúng ta không nên “uốn” sự 
thật theo chủ quan của mình. Mà nên làm ngƣợc lại, 
“uốn” mình theo sự thật đang chỉ ra mỗi ngày thông 
qua sự vật và hiện tƣợng xảy đến với chúng ta và 
những ngƣời xung quanh ta. Mấu chốt bắt đầu từ chỗ 
chúng ta cần phải rèn luyện việc quan sát của mình 
sao cho ngày càng cởi mở và khách quan hơn. Và đó 
là nền tảng để có thể đi bƣớc đầu tiên bằng cách 
chấp nhận thực tế. Nhƣng trong cuộc sống, nhiều lúc 
mọi chuyện sẽ diễn ra không nhƣ ý của chúng ta… 
Lẽ tự nhiên đây sẽ là nguyên nhân đổ lỗi tại sao mọi 
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thứ không đi theo quỹ đạo nhƣ ta mong muốn. 
Những lúc nhƣ thế, thay vì đổ lỗi, hãy tập trung giải 
quyết, khắc phục vấn đề. Bởi vì chúng ta đang ở 
trong một trƣờng đời.  

Toàn bộ cuộc đời chúng ta là một trƣờng học. 
Từ khi mới lọt lòng sinh ra cho đến khi nhắm mắt 
xuôi tay, chúng ta đều học ở dƣới mái trƣờng này. 
Đó là một trƣờng học không chính thức. Không có 
giảng đƣờng, không có phòng học. Tất cả mọi thứ 
chúng ta nhìn, mọi thứ chúng ta nghe, mọi thứ chúng 
ta cảm nhận, tất cả hạnh phúc và khổ đau, tất cả mọi 
vấn đề trong cuộc sống, đều là bài học cho chúng ta. 

Khi chúng đối diện với những tình huống khó 
khăn trong cuộc sống, thì chúng ta thƣờng nghĩ: 
“Trời ơi, sao tôi lại không may đến thế! Tôi đã làm 
những gì đến nỗi phải chịu khổ thế này?”. Tại sao ở 
gia đình mình không có ý chí thống nhất với nhau, 
hoặc ở trong chùa sao không đồng tâm hiệp lực với 
nhau. Tập thể nào cũng có những chuyện nhƣ vậy 
hết. Chúng ta than phiền, đổ lỗi cho nghiệp chƣớng 
của mình, trách móc cha mẹ, vợ, chồng mình. Ngày 
càng nói dài, nói dai hơn. Khi bản thân càng than 
trách, nó càng cho thấy rằng chúng ta đang thi rớt 
bài học đó. Đây là một bài kiểm tra sự trƣởng thành 
của chính mình, sự nhẫn nại của chính chúng ta. Bất 
cứ khi nào đối diện với khó khăn, chúng ta hãy tự 
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nhắc nhở mình rằng: “Đây là một bài kiểm tra. Đây 
là một thử thách cho mình. Tôi phải học đƣợc điều 
gì đó từ khó khăn này để trở nên chín chắn và 
trƣởng thành hơn”. Khi chúng ta thành đạt, đó là 
một bài kiểm tra. Nó kiểm tra và thử thách mức độ 
khiêm tốn của chúng ta khi đứng trƣớc thành công 
và vinh quang. Hầu hết chúng ta đều rất tự hào, nở 

mày nở mặt và tự cao tự đại trong giờ phút đó: “Ôi, 
tôi đã thành công, tôi đã thành đạt. Trong khi đó có 
nhiều ngƣời khác thì đang thất bại”. Chúng ta đã trở 
thành những kẻ hãnh tiến và ngã mạn. Chúng ta đã 
rớt bài kiểm tra này!  

Khi chúng ta đối mặt với khó khăn và thất bại, 
điều quan trọng là phải hiểu nó một cách thật sâu 
sắc và không để mình bị hụt hẫng và trầm uất. Cố 
gắng tìm ra phƣơng cách tốt nhất để vƣợt qua nó. 
Cuộc đời là một chuỗi những bài kiểm tra và khi 
chính mình vƣợt qua các bài kiểm tra đó một cách 
thành công, thì sẽ có thể nhìn lại chúng nhƣ là 
những kinh nghiệm bổ ích cho mình! Cũng nhƣ 
vậy, thất bại cũng là một bài kiểm tra. Nó kiểm tra 
chúng ta có thể duy trì một nội tâm quân bình, thanh 
thản ra sao khi đứng trƣớc thất bại? Chúng ta có thể 
giữ thăng bằng mà không cảm thấy trầm uất, khổ 
đau, hụt hẫng, không cảm thấy thua kém và bất 
hạnh vì không thành đạt đƣợc hay không? Vì vậy 
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chúng ta sống nhƣ thế nào để cho cuộc đời đƣợc an 
lành tự tại, không bị những đau khổ làm ray rứt, đó 
là chủ yếu. Mới nghe qua rất lạ nhƣng xét kỹ thì đó 
là sự thật. Bởi vì ngƣời Phật tử tại gia cũng nhƣ 
ngƣời xuất gia luôn luôn có những thứ buồn phiền.  

Lý do gì mà có những buồn phiền, những phàn 
nàn đó? Bây giờ chúng ta thử kiểm tra lại nơi bản 
thân, từ thể xác cho đến tinh thần; và đi xa hơn là 
các quan niệm, những tổ chức, và cuối cùng là làm 
sao thoát ra khỏi những mâu thuẫn ấy. 

Chúng ta hãy nhìn lại con ngƣời của mình. Ai 
cũng ngỡ rằng có sự mâu thuẫn là do ngƣời này đối 
với ngƣời kia, hoặc ngƣời kia với ngƣời nọ, chớ 
không nghĩ cái mâu thuẫn đó ở sẵn trong bản thân 
mình. Tôi nói theo Phật học, nhƣng trong y học quí 
vị có thể nghiên cứu để ứng dụng. Trong Phật học 
Phật dạy thân này do tứ đại hòa hợp gồm: đất, nƣớc, 
gió, lửa. Nhƣ vậy đất với gió không thuận, nƣớc với 
lửa không thuận. Cho nên những gì có sự chống trả 
nhau ngƣời ta thƣờng nói nhƣ nƣớc với lửa. Vậy 
trong thân mình, gió với đất có thuận không? Quí vị 
thấy nơi nào có giông lớn thì đất bụi bay tứ tung lên. 
Nhƣ vậy, trong thân con ngƣời khi nào lạnh phải 
uống thức nóng cho ấm lại. Khi nào bị nóng phải 
uống thức mát cho dịu lại. Vì nóng là lửa nhiều nƣớc 
ít, còn lạnh là nƣớc nhiều lửa ít, cho nên phải dung 
hòa nó. Cái gì yếu phải nâng lên, cái gì mạnh phải 
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kéo xuống, đây là chuyện làm của bác sĩ. Trong nhà 
Phật dạy rằng, chúng ta điều hòa thân này giống nhƣ 
ông chủ điều hòa bốn con rắn sống chung trong một 
cái giỏ vậy. Nó luôn luôn thù địch nhau, muốn cho 
nó yên phải tìm cách điều hòa, đừng để nó cắn mổ 
nhau. Nhƣng điều hòa tới mức nào? Kết quả ra sao? 
Cố gắng điều hòa, điều hòa tối đa, nhƣng đến một 
lúc nào đó cái giỏ thủng bể, thì mấy con rắn mạnh 
con nào con ấy chạy. Điều hòa giỏi nhƣ bác sĩ nhƣng 
cũng có ngày cái giỏ sẽ thủng, mấy con rắn cũng 
chạy. Nƣớc chạy theo nƣớc, gió theo gió, lửa theo 
lửa, đất về đất. Không ai có thể điều hòa đƣợc suốt 
năm này tháng kia cho tới năm bảy trăm năm đƣợc. 
Chỉ một giới hạn nào thôi. Nhƣ vậy phần thân do 
đất, nƣớc, gió, lửa nên có mâu thuẫn với nhau, còn 
nội tâm có mâu thuẫn không? 

Trong tâm chúng ta sẵn sàng mâu thuẫn, thân 
chúng ta cũng sẵn sàng mâu thuẫn. Tự mình đã mâu 
thuẫn thì sống với mọi ngƣời có mâu thuẫn không? 
Đó là điều không ai muốn, nhƣng làm sao đƣợc! 
Thân đã mâu thuẫn, tâm đã mâu thuẫn thì ngƣời 
khác cũng vậy. Cho nên có hòa hợp là có chống đối, 
không bao giờ tránh khỏi điều đó. Nhƣ vậy trong 
thể xác và tâm hồn chúng ta hai thứ đó luôn có sự 
mâu thuẫn. 

Nói đến điều này tôi nhớ những năm trƣớc có 
ngƣời hỏi tôi: “Thƣa Thầy, nếu có hai tập thể thù 
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địch nhau thì theo quan niệm của Thầy, phải làm 
sao cho hai tập thể đó đƣợc hòa hợp?” Tôi trả lời 
rằng: “Có nƣớc, có lửa thì có cơm ăn.” Câu trả lời 
đơn giản vậy thôi. Thật ra ngƣời ta cứ sợ mâu 
thuẫn, nhƣng không ngờ chính cái mâu thuẫn là 
điều kiện để cho con ngƣời trong vũ trụ này có sự 
sinh hóa. Cho nên cuộc sống phải khéo điều hòa, thì 
cuộc sống mới đi tới chỗ tốt đẹp, an vui, hạnh phúc. 
Cho nên đức Phật dạy, muốn điều hòa phải tập hai 
đức tánh: nhẫn nhục và hỉ xả, tức là thế gian nói 
nhẫn nhịn và tha thứ. Muốn nhẫn nhịn và tha thứ thì 
trƣớc tiên chúng ta phải có cái nhìn thật đạo lý. Vì 
vậy, trên thế gian này tràn trề đau khổ bởi vì ngƣời 
mạnh cứ nghĩ mình là hơn, rốt cuộc là gây đau khổ 
hoài. Hiểu đƣợc chúng ta mới thấy rằng sống để 
đem lại an vui cho mình, cho ngƣời. Muốn đƣợc nhƣ 
vậy thì mình đừng xem ai là kẻ thù hết. Đó là chúng 
ta biết sống. Thời nay ngƣời ta dùng “lá thăm”, dù 
ngƣời không hay lắm nhƣng đƣợc lòng thiên hạ thì 
cũng đƣợc “thăm”, còn ngƣời dù cho hay mà thiên 
hạ không hiểu cũng không đƣợc “thăm” nhƣ thƣờng. 
Đừng cho rằng những gì hay, những gì phải thì sẽ 
đƣợc. Chỉ khéo đƣợc nhiều ngƣời mến, đƣợc nhiều 
ngƣời ủng hộ, hoặc đƣa ra những gì đúng với sở 
nguyện của họ thì họ hƣởng ứng, họ theo mình. 
Ngƣợc lại dù có đƣa ý kiến đúng mà họ không muốn 
thì họ cũng không theo nhƣ thƣờng. Nhƣ vậy không 
hẳn nhiều ngƣời khen là lẽ phải. Lâu nay chúng ta cứ 
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ngỡ rằng đƣợc nhiều ngƣời chấp nhận, đó là lẽ phải. 
Không phải nhƣ vậy. Lẽ phải chân thật cần ngƣời có 
nhận định thật sâu, chớ không phải thƣờng. Đƣợc 
phần đông quần chúng theo thì trong đó đa số là 
những ngƣời xu hƣớng thôi. Khi chúng ta đƣợc tùy 
thuận với nhau, nhƣờng nhịn nhau để mà sống. 
Đừng nói việc này phải, ai làm khác thì sát phạt họ, 
nghĩ nhƣ vậy là không đƣợc. Ngƣời chồng thấy mình 
phải, ngƣời vợ cũng thấy mình phải rồi đòi sát phạt 
nhau. Nhƣ vậy là có hai quan tài rồi. Trong cuộc 
sống, chúng ta phải một phần, ngƣời kia phải một 
phần, thôi thì nhƣờng nhịn nhau cho nó tốt đẹp, đó là 
hạnh nhẫn nhục của đạo Phật. 

Trong đạo thì vì đạo đức cao thƣợng nên nhƣờng 
nhịn nhau, tha thứ nhau. Nhờ thế mà gia đình, tập thể 
mới thật có an ổn, thật có vui tƣơi. Nếu không nhƣ 
vậy thì chẳng bao giờ có niềm vui đƣợc. Do đó chúng 
ta biết cuộc đời là mâu thuẫn nên chúng ta phải điều 
hòa bằng hai hạnh: hạnh nhẫn nhục và hạnh hỉ xả. 
Muốn đƣợc nhẫn nhục, hỉ xả, trƣớc phải có tâm từ bi, 
thấy tất cả là bạn, không có ai thù. Ba điều đó từ bi là 
trƣớc, rồi nhịn sau, tha thứ nhau. Không có từ bi thì 
không thể có nhẫn nhịn và tha thứ đƣợc. Cứ cho 
ngƣời làm trái ý mình là kẻ thù thì không bao giờ 
chúng ta nhƣờng nhịn. Cho nên đừng thấy ai là kẻ thù 
cả, chỉ có chúng ta đã thông cảm và chƣa thông cảm. 
Đó là tâm từ bi, chính do tâm từ bi nên chúng ta mới 



HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU 

182 

nhƣờng nhịn, tha thứ nhau đƣợc. Chúng ta ứng dụng 
giáo lý của Phật trong cuộc sống thì mình sống vừa 
có đạo đức, vừa đƣợc an vui.  

Chúng ta phải chịu sự kiểm tra và thử thách là 
điều rất tốt. Chúng ta trƣởng thành và học hỏi đƣợc 
từ chính việc vƣợt qua các bài kiểm tra đó. Chúng ta 
cắp sách đến trƣờng, chúng ta học và chúng ta thi. 
Chúng ta vƣợt qua các kỳ thi đó và học lên các lớp 
cao hơn, đây cũng chính là cách chúng ta sống cuộc 
đời mình. Mỗi khi vƣợt qua đƣợc một bài kiểm tra, 
chúng ta lại học hỏi và trƣởng thành lên. Sự trƣởng 
thành của chính bản thân là không phụ thuộc vào số 
năm của chúng ta đã sống trên đời. Sự trƣởng thành 
phụ thuộc vào việc chúng ta đã học hỏi đƣợc bao 
nhiêu từ những kinh nghiệm sống của mình, chứ 
không phải từ sách vở, mà từ chính cuộc đời của 
chúng ta. Bởi vì chúng ta chỉ thấy một cách quá hời 
hợt và nông cạn, nên chúng ta không thể thấy đƣợc 
ý nghĩa sâu sắc đằng sau những gì đang diễn ra, và 
do vậy mọi thứ trở thành vô nghĩa đối với chúng ta. 
Mỗi khi có điều gì đó xảy ra, hãy cố gắng tìm ra: 
“Nhất định phải có một ý nghĩa nào đó đằng sau 
kinh nghiệm này”. Dù xấu hay tốt, tất cả mọi kinh 
nghiệm, mọi hoàn cảnh đều có ý nghĩa riêng của nó. 
Nếu không thấu hiểu ý nghĩa của nó một cách đúng 
đắn, rất có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội, không tận 
dụng đƣợc hoàn cảnh đó, để rồi lại phải vƣớng vào 
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rắc rối nữa. Tất cả mọi khó khăn đều có ý nghĩa của 
nó. Nó là một bài học mà chúng ta cần phải học hỏi 
để trƣởng thành, nó có một ý nghĩa thật tuyệt vời. 
Một số ngƣời thƣờng cầu mong cho mình đƣợc 
sống một cuộc đời bình yên, xuôi chèo mát mái, 
không khó khăn, không gian khổ cơ hàn. Nhƣng họ 
sẽ thất vọng vì điều đó trái ngƣợc với tự nhiên. Cái 
mà chúng ta cầu nguyện là có đƣợc một nghị lực 
phi thƣờng để giải quyết mọi khó khăn của mình 
một cách ý nghĩa để trƣởng thành.  

Toàn bộ cuộc đời này là một bài học mà chúng 

ta sinh ra trên đời để học bài học đó. Chúng ta có 

mặt ở đây, trên thế gian này, trong kiếp nhân sinh 

này, trong thời đại này là để học hỏi những gì cần 

phải học hỏi. Khi đọc những câu chuyện kể về 

những ngƣời có thể nhớ đƣợc kiếp trƣớc của họ, tôi 

thấy rất nhiều ngƣời trong số họ diễn đạt cùng một tƣ 

tƣởng nhƣ nhau. Tƣ tƣởng đó là: họ sinh ra ở đây, 

trên cõi đời này là để hoàn thành một công việc gì 

đó, để học hỏi một điều gì đó... và tôi cũng cảm thấy 

y nhƣ thế đối với cuộc đời mình. Tôi sinh ra ở đây, 

mang cái thân ngƣời này, là để học hỏi ra một điều 

gì đó, để hoàn thành một bổn phận, một trách nhiệm 

nào đó hay bất cứ điều gì chúng ta có thể gán cho nó. 

Khi nhìn cuộc đời theo quan kiến đó, tất cả mọi thứ 

trong cuộc đời chúng ta sẽ trở nên vô cùng ý 
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nghĩa. Nhƣng vì chúng ta chỉ thấy một cách quá hời 

hợt và nông cạn, nên chúng ta không thể thấy đƣợc ý 

nghĩa sâu sắc đằng sau những gì đang diễn ra, và do 

vậy mọi thứ trở thành vô nghĩa đối với chúng ta. Bởi 

vì điều đó còn phụ thuộc vào mức độ chín chắn và 

trƣởng thành của chính chúng ta. Nó phụ thuộc vào 

mức độ nhiều ít của ý nghĩa mà chúng ta đã đặt trên 

cuộc đời mình. Đừng hỏi cuộc đời có ý nghĩa gì. Mà 

trƣớc hết hãy tự hỏi mình xem cuộc đời này có ý 

nghĩa nhƣ thế nào. Chính chúng ta cho cuộc đời ý 

nghĩa của nó. Đừng đi hỏi ngƣời khác về ý nghĩa của 

cuộc đời. Hãy đem đến cho tất cả mọi thứ những ý 

nghĩa của chính mình. Điều này rất quan trọng. Cho 

dù chúng ta có đƣợc kinh nghiệm xấu hay tốt, điều 

quan trọng là phải nhìn sâu vào nó và tìm hiểu xem: 

“Điều này có ý nghĩa gì đối với mình đây?”. Ý nghĩa 

cho mình chứ không phải cho những ngƣời khác. 

Chúng ta thƣờng có tật cứ muốn tìm kiếm ý nghĩa 

cho mọi ngƣời và đôi khi ngƣời ta lại chẳng hề đồng 

ý với chúng ta về cái ý nghĩa đó. Vì vậy, đừng hỏi 

xem có ai đồng ý với ý nghĩa của mình hay không, 

mà hãy chỉ nên tự hỏi chính mình mà thôi. 

Chúng ta cắp sách đến trƣờng, chúng ta học và 
chúng ta thi. Chúng ta vƣợt qua đƣợc kỳ thi đó và 
học lên lớp cao hơn, đây cũng chính là cách chúng ta 
sống cuộc đời mình. Mỗi khi vƣợt qua đƣợc một bài 
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thi, chúng ta lại học hỏi và trƣởng thành lên. Chúng 
ta trƣởng thành và chín chắn, không đến nỗi nhanh 
nhƣ tốc độ lão hóa của mình. Một số ngƣời ngày 
càng già đi, nhƣng họ không trƣởng thành. Một số 
ngƣời mặc dù còn rất trẻ, song họ đã thực sự trƣởng 
thành. Sự trƣởng thành và chín chắn của chúng ta 
không phụ thuộc vào số năm ta đã sống trên đời. Sự 
trƣởng thành phụ thuộc vào việc chúng ta đã học hỏi 
đƣợc bao nhiêu từ những kinh nghiệm sống của 
chính mình, chứ không phải từ sách vở, không phải 
từ những ngƣời khác, mà từ chính cuộc đời của bản 
thân mình. Một trong những niềm vui của cuộc sống 
là: biết rằng mình đang trƣởng thành, mỗi ngày trôi 
qua chúng ta đang lớn lên. 

Tất cả mọi khó khăn đều là cơ hội. Nếu chúng ta 

hiểu đƣợc điều này và xem tất cả mọi vấn đề chỉ là 

cơ hội cho mình, thì khi đó cuộc đời của mình sẽ 

ngày càng có ý nghĩa hơn. Để xem tất cả mọi vấn đề, 

mọi hoàn cảnh khó khăn nhƣ là cơ hội, chúng ta cần 

phải có chánh niệm.  

Mục đích của cuộc đời chúng ta là để trƣởng 
thành, là để giải quyết các vấn đề của mình một cách 
chánh niệm và ý nghĩa. Trí tuệ sẽ đến và chánh niệm 
cũng đến cùng. Chúng ta cần chánh niệm và cần phát 
triển trí tuệ và luôn luôn sẵn sàng, luôn luôn đƣợc 
chuẩn bị, luôn luôn tỉnh thức và không phản ứng một 
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cách máy móc. Khi chúng ta phản ứng một cách 
máy móc, thì không giải quyết đƣợc các vấn đề của 
mình một cách có ý nghĩa, bởi vì các phản ứng máy 
móc đa phần diễn ra một cách vô thức và thƣờng là 
không có trí tuệ. Các phản ứng máy móc thƣờng là 
không thích hợp, không khéo léo. Mỗi khi đối diện 
với một vấn đề khó khăn, chúng ta phải tự nhắc nhở 
mình: “Hãy chánh niệm, hãy chánh niệm đi”. Hãy 
thong thả, khoan khai. Hãy trầm tĩnh và đừng nghĩ 
nó là vấn đề của riêng bản thân mình. Đừng phản 
ứng lại nó từ những tình cảm cá nhân. Hãy nhìn nó 
từ một tầm nhìn cao hơn. 

Điều quan trọng là cách chúng ta sống cuộc 
sống hằng ngày của mình ra sao, cách chúng ta sử 
dụng những nguồn lực có đƣợc một cách hữu ích 
nhƣ thế nào và cách chúng ta đối xử với những 
ngƣời xung quanh với tình thƣơng nhƣ thế nào. Chỉ 
ngồi thu lu một góc hành thiền thì không đủ. Khi 
chúng ta trở nên nhạy cảm hơn với bản thân mình, 
chúng ta sẽ nhạy cảm hơn đối với những ngƣời 
khác. Có khả năng yêu thƣơng đƣợc mọi ngƣời, đó 
là điều rất quan trọng. 

Khi chánh niệm, chúng ta sẽ có cảm giác mình 
đứng trên tất cả mọi thứ và có thể thấy đƣợc tất cả 
mọi việc, nhƣ thể chúng đang diễn ra dƣới tầm mắt 
mình, cũng thấy bao quát đƣợc tất cả; thấy đƣợc các 
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sự việc liên kết với nhau ra sao, cái gì sẽ xảy ra tiếp 
theo, mọi ngƣời đang làm gì, những lực tác động 
nào tham gia và diễn biến tình hình thực tế ra sao. 
Hãy cố gắng có đƣợc cái tầm nhìn đó nhiều hơn 
mỗi ngày. 

Điều tốt đẹp nhất của chúng ta có thể làm đƣợc 
là: sớm mai thức dậy sớm, hành thiền và tự điều 
chỉnh mình vào trong trạng thái tâm đó. Trạng thái 
tâm là rất quan trọng. Khi chúng ta ở trong trạng 
thái tâm đúng đắn, thích hợp thì bất cứ sự việc 
không may nào xảy đến, chúng ta cũng đã sẵn sàng 
để ứng phó. Chánh niệm đem đến cho chúng ta một 
trạng thái tâm xả, một nội tâm quân bình, khiến bản 
thân chúng ta có một nội tâm trầm tĩnh và xả ly.  

Vì vậy, chúng ta phải tận dụng tất cả mọi cơ 
hội để sống với lý tƣởng tâm linh của mình, không 
chỉ trong công tác từ thiện, không chỉ trong các 
công việc chính của đời mình, mà cả ở trong nhà, 
trên đƣờng phố, nơi chợ búa và trong mối quan hệ 
tƣơng giao với tất cả mọi ngƣời thuộc mọi tầng lớp 
xã hội, mọi nơi mọi chỗ. Nếu chúng ta làm đƣợc 
điều đó, thì sẽ cảm nhận đƣợc sự mãn nguyện luôn 
hiện hữu trong mình. Mặc dù vẫn biết rằng mình 
chƣa phải là hoàn hảo, song chúng ta vẫn luôn luôn 
cảm thấy một sự thanh thản và mãn nguyện trong 
lòng. Bởi vì cuộc đời này thật quá ngắn ngủi. Điều 
quan trọng là việc chúng ta sống cuộc sống hằng 
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ngày của mình nhƣ thế nào. Tất cả mọi phƣơng diện 
trong cuộc sống của chúng ta đều có liên kết chặt 
chẽ với những phƣơng diện khác.Tất cả mọi mặt 
trong cuộc sống của chúng ta đều có liên quan, kết 
nối với những mặt khác của cuộc sống. Chân lý này 
là nền tảng cơ bản cho một cuộc đời giác ngộ. 

“Cuộc đời là một chuỗi những bài kiểm tra, 

chúng ta sẽ biết khi nào mình vƣợt qua 

các bài kiểm tra đó một cách thành công; 

chúng ta sẽ có thể nhìn lại chúng nhƣ là 

những kinh nghiệm bổ ích cho mình!” 

Khi nghĩ về cuộc đời, chúng ta nên nghĩ nhiều 
hơn đến phẩm chất của tâm. Ngƣời này có thể là 
một tỷ phú, trong khi kẻ khác có thể nghèo rớt 
mồng tơi, nhƣng kẻ nghèo đó vẫn có thể sống một 
cuộc đời rất mãn nguyện và hạnh phúc, trong khi 
con ngƣời giàu có kia có thể đang phải trải qua một 
cuộc sống đầy đau khổ. 

Hãy nghĩ tƣởng đến các phẩm chất của Đức 

Phật là lý tƣởng cao nhất, là sự thành đạt cao nhất 

về tâm linh. Yêu mến và kính tín Đức Phật là việc 

làm rất ý nghĩa, bởi vì Ngài là hiện thân cho mục 

đích của chúng ta, Ngài là bậc đạo sƣ của chúng ta. 

Càng hiểu nhiều về Đức Phật và càng kính yêu 

Ngài, chúng ta sẽ càng cảm thấy hạnh phúc hơn 

trong pháp hành của mình. 
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THỜI GIAN CHÍNH LÀ                  

KHÔNG GIAN 

                                  

Cõi nhân gian, cái gì cũng có hai, riêng cái 
miệng chỉ một, nhỏ xíu lại để ra lắm điều, từ đó còn 
sinh ra đủ thứ vui buồn. Kiếp ngƣời rồi chỉ hữu hạn 
so với thời gian, một dòng chảy không biết bắt đầu 
từ đâu và kết thúc ở đâu. Rồi thời gian nhập với 
không gian trở nên vô hạn. 

Đức Phật dạy hai chuyện trọng đại của con 
ngƣời là sống và chết ngầm mang ý nghĩa bên trong, 
thời gian nó dành cho ta rất là ít, sống không hiểu 
mình là ai tất nhiên chết cũng chẳng nhẹ nhàng. Ngài 
cũng đã chỉ ra con ma hôn trầm tức con ma ngủ luôn 
rình rập lấy đi thời gian của ta. Ta mê ngủ, ngủ 
nhiều, đâu hay nó đã làm cho cuộc đời ta ngắn đi, 
tâm sẽ rơi vào chỗ mờ tối, trở nên ngu si. Hãy tỉnh 
thức. Thời gian trôi một dòng, trôi không trở lại. Quà 
tặng của thời gian là dành cho những ai quên nó, có 
nghĩa là quên chiều dài để vƣơn tới chiều cao: Thời 
gian cũng chính là không gian cao rộng.  

Một ngày có 24 tiếng, ta thấy bối rối thấy ngày 
trôi qua rất nhanh, không nhớ ta đã mất quá nhiều với 
những việc thừa thãi vô ích. Giả sử ta bớt đi những 
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điều thừa thãi vô ích, thời gian nhƣ có bƣớc nhảy rút 
ngày ngắn xuống còn 22 tiếng, việc gì sẽ xảy ra, ta 
không đủ thời gian chăng? Không, thí dụ có một 
ngày ngắn ngủi nhƣ vậy, cuộc sống vẫn đầy đủ vì ta 
làm chủ đƣợc thời gian và đã sống trọn vẹn cùng nó 
theo hiện tại từng giây phút trôi qua, chẳng thừa mà 
cũng chẳng thiếu. Chẳng phải có những ngƣời tuổi 
tác đã cao mà tâm hồn vẫn luôn còn trẻ trung đó sao? 
Đây cũng là bí mật lớn của thời gian. Và trong cuộc 
đời, đôi lúc nhớ lối đi xƣa bị che lấp mà ta lại chợt 
thấy đƣợc con đƣờng mới. Nhờ có những khổ đau 
mà mình lại tìm đƣợc sự thong dong.  

Tôi vẫn luôn tin rằng một trong những vốn liếng 
quý giá nhất của con ngƣời chính là sự vững tin vào 
khía cạnh lạc quan của cuộc sống. Chừng nào mà 
niềm tin này vẫn còn đƣợc giữ vững, chúng ta sẽ luôn 
có đủ nghị lực để vƣợt qua tất cả khó khăn và đối mặt 
với những khổ đau, bất hạnh. Ngƣợc lại, nếu ai đó 
đánh mất đi niềm tin này thì sẽ là nỗi bất hạnh lớn lao 
nhất cho ngƣời ấy, vì những khổ đau rất thƣờng gặp 
trong cuộc sống sẽ dễ dàng làm cho ngƣời ấy suy sụp 
tinh thần và gục ngã. Nói nhƣ vậy không có nghĩa là 
chúng ta phải luôn nhìn đời qua một cặp kính hồng. 
Bởi vì trong thực tế thì cuộc sống chƣa bao giờ và 
cũng sẽ không bao giờ chỉ toàn những điều tốt đẹp. 
Sự thật là chúng ta đã sinh ra và lớn lên trong vô vàn 
những khổ đau vây quanh. 
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Ngay cả những mảnh đời đƣợc xem là may mắn 
nhất cũng không hề vắng bóng của khổ đau. Và việc 
đối mặt với sự thật này lại chính là điều tất yếu nhất 
để mỗi chúng ta có thể tự vƣơn lên tìm cho mình một 
giá trị đích thực trong cuộc sống. Vững tin vào khía 
cạnh lạc quan của đời sống có nghĩa là nhìn xuyên 
qua lớp mây mù trùng trùng giăng bủa của những khổ 
đau và bất hạnh để thấy đƣợc có một mặt trời hồng 
tƣơi rực rỡ vẫn luôn tỏa sáng. Cho dù những gì chúng 
ta phải đối mặt mỗi ngày luôn có vẻ nhƣ vui ít buồn 
nhiều, nhƣng điều đó không ngăn cản chúng ta nhìn 
sâu vào bản chất của đời sống để thấy đƣợc những giá 
trị lạc quan chân thật cần đạt đến. 

Ngay cả khi cuộc sống vẫn còn đầy dẫy khó 
khăn và bộn bề những lo toan, vất vả, chúng ta vẫn 
có thể vững tin đƣợc rằng ý nghĩa đích thực của đời 
sống này không chỉ là ngày qua ngày cam chịu 
những khổ đau dằn vặt, mà sự thật là mỗi ngƣời 
chúng ta đều có khả năng đạt đến một trạng thái tinh 
thần an vui thanh thản bằng vào những nỗ lực của 
chính mình. Chúng ta hãy thử buông thả sự tìm kiếm 
hạnh phúc của mình đi, và trở về tự nhiên với những 
gì đang có mặt. Và nhờ không tìm kiếm nữa, thôi 
nắm bắt một ý niệm cố định nào về hạnh phúc, mà 
thật ra mình cũng chƣa chắc biết rõ nó là gì, ta cho 
phép hạnh phúc thật sự đƣợc hiển lộ ra.  Có biết bao 
lần, chúng ta đã bị kẹt cứng trong những "bức tƣờng" 
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của hờn giận, lo âu, của thất vọng, sợ hãi... không thể 
thoát ra đƣợc.  

Trong thiền quán thì phép lạ không phải là đi 
xuyên qua tƣờng hay đi trên mây, mà phép lạ là đi 
trên mặt đất. Địa hành thần thông. Tổ Lâm Tế nói, 
phép lạ là ta có thể đi nhƣ một ngƣời có tự do, 
thong dong giữa những bận rộn và lo toan của cuộc 
đời, không bị vƣớng mắc hay kẹt vào nơi đâu cả. 
Nhƣng thật ra, không phải chỉ có muộn phiền mới là 
những "bức tƣờng", mà đôi khi ta cũng có thể bị kẹt 
trong những bức tƣờng của "hạnh phúc" nữa.  

Hạnh phúc thật sự có mặt nhiều hơn những gì 
ta "thấy" là hạnh phúc. Và nhiều khi hạnh phúc 
cũng đang có mặt ngay bên cạnh những khó khăn 
của mình. Đôi lúc muốn thấy đƣợc hạnh phúc, ta 
phải biết buông bỏ cách nhìn theo thói quen xƣa cũ 
của mình với những thành kiến và ý niệm sẵn 
có.  Ta không thấy, vì ta chỉ biết tìm kiếm những gì 
thích hợp với khuôn mẫu mà mình muốn. Mà ta 
nghĩ, hạnh phúc thật sự có một khuôn mẫu cố định 
nào chăng? Thật ra, nhiều khi khuôn mẫu ta đặt ra 
lại chính là cái nguyên nhân của khổ đau, nó đóng 
khung và giới hạn lại hạnh phúc của mình. Ta chỉ 
an vui và cảm thấy hài lòng khi sự việc xảy ra đúng 
theo một khuôn mẫu ấy. Vị thiền sƣ nhắc nhở chúng 
ta rằng, một cách để thấy đƣợc hạnh phúc là ta thôi 
dụng công tìm kiếm, chỉ cần đừng để những hạnh 
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phúc đang có mặt bị lu mờ bởi những ý niệm sẵn có 
của mình mà thôi.  

Đức Phật dạy về pháp môn để “hàng phục 
vọng tâm và an trụ chân tâm” cho những ai phát 
Bồ-đề tâm. Nhƣng, phát Bồ-đề tâm là gì? Một cách 
đơn giản, phát Bồ-đề tâm là hƣng phát, trƣởng 
dƣỡng và hƣớng đến việc thành thục viên mãn tâm 
Bồ-đề, tâm giác ngộ, tâm chân nhƣ cho tất cả chúng 
sinh và mình. Vì khởi niệm phân biệt, phan duyên 
theo trần cảnh, vọng chấp ngã, nhân, chúng sinh, 
thọ giả và các pháp cho là thật có; từ đó, mang lục 
căn dong ruổi theo lục trần để khởi động lục thức, 
tạo nghiệp nhân, thọ nghiệp quả, luân chuyển trong 
lục đạo tứ sinh, quên mất cả đƣờng đi lối về. Mê lộ 
do đây mà mịt mù không nẻo thoát, tử sinh vì vậy 
mà quanh quẩn khôn cùng.  

Tuy nhiên, dù vọng tƣớng có sinh diệt đảo 

điên, song chân tính vẫn bất tăng bất giảm. Vấn đề 

là ở chỗ: bằng cách nào để trừ vọng quy chơn. Vọng 

là gì? Chơn là gì? Có thể tạm đặt vai vế cho cả hai 

để dễ hiểu vấn đề. Trong chiều hƣớng ấy, chúng ta 

có thể gọi vọng là khách, chơn là chủ. Khách thì lúc 

đến lúc đi, lúc không lúc có, không giữ phần tự chủ, 

tự tại. Chủ thì hiện hữu thƣờng trụ, tự chủ tự tại.  

Vậy trong chúng sinh, cái gì là vọng, cái gì là 
chơn? Cái gì sinh diệt, vô thƣờng là vọng, cái gì 
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thƣờng trụ bất biến là chân. Nếu cứ theo nghĩa này 
mà luận thì tất cả mọi yếu tố trong chúng sinh từ 
tâm đến thân, từ trong ra ngoài thảy đều là vọng, vì 
mọi thứ đều sinh diệt, vô thƣờng. Bởi thế cái ngũ 
uẩn giả hợp ấy mới đƣợc gọi là chúng sinh! Cho 
nên, chúng sinh là vọng. Vì lẽ ấy, hàng phục vọng 
tâm chính là hàng phục tâm chúng sinh. Mà muốn 
hàng phục vọng tâm thì nhƣ Phật dạy: 

“Phật cáo Tu-bồ-đề, chư Bồ Tát Ma-ha-tát, 

ưng như thị hàng phục kỳ tâm: Sở hữu nhất thiết 

chúng sinh chi loại, nhược noãn sinh, nhược thai 

sinh, nhược thấp sinh, nhược hóa sinh, nhược hữu 

sắc, nhược vô sắc, nhược hữu tưởng, nhược vô 

tưởng, nhược phi hữu tưởng phi vô tưởng, ngã giai 

linh nhập Vô dư Niết-bàn nhi diệt độ chi.” 

“Phật dạy Tu-bồ-đề, các vị Đại Bồ Tát nên 
hàng phục tâm nhƣ thế này: Đối với tất cả các loại 
chúng sinh, nào loài sinh ra từ trứng, loài sinh ra từ 
bào thai, loài sinh ra từ ẩm thấp, loài sinh ra từ biến 
hóa, nào loài có hình sắc, loài không hình sắc, loài 
có tƣ tƣởng, loài không có tƣ tƣởng, loài chẳng phải 
không cũng chẳng phải có tƣ tƣởng, ta đều khiến 
cho đƣợc độ vào chỗ tịch diệt.” 

Độ vào chỗ tịch diệt chính là khi niệm chúng 
sinh, niệm phân biệt, vọng niệm khởi lên thì lập tức 
hàng phục bằng cách, vừa trực nhận một cách tỉnh 
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giác rằng đây là những vọng niệm sinh diệt không 
thực hữu, vừa buông xả không chấp thủ để chúng tự 
lắng xuống chỗ tịch diệt. Khi niệm chúng sinh đã 
lắng xuống, tâm thức trở lại trạng thái linh diệu rỗng 
suốt và bao la không giới hạn. Đó chính là chân tâm. 
Nhƣng vấn đề là làm cách nào để an trụ chân tâm 
một cách thật sự? Đây chính là nội dung cốt lõi thứ 
hai của Kinh Kim Cang mà đức Phật đã khai thị.  

Đức Phật dạy: “Chư Bồ Tát Ma-ha-tát ưng như 
thị sanh thanh tịnh tâm, bất ưng trụ sắc sanh tâm, 
bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, 
ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.” “Chƣ vị Đại Bồ Tát 
nên thanh tịnh tâm thức nhƣ thế này: không nên 
sanh tâm trụ trƣớc sắc, không nên sanh tâm trụ 
trƣớc thanh, hƣơng, vị, xúc và pháp, không nên trụ 
trƣớc tâm ở bất cứ đâu.” Sáu căn (mắt, tai, mũi, 
lƣỡi, thân, và ý) giống nhƣ sáu cánh cửa của căn 
nhà ngũ uẩn giả hợp, để qua đó vọng thức săn đuổi, 
đắm trƣớc theo lục trần: sắc, thinh, hƣơng, vị, xúc 
và pháp. Vọng thức trụ ở đâu thì tâm chúng sinh bị 
trói buộc ở đó. Sự trói buộc của tâm là chất liệu kiên 
cố để kiến tạo tòa nhà “ngã chấp” và “pháp chấp” 
vững bền, rồi từ đó khuấy động ba nghiệp thân, 
khẩu, ý, tạo nhân, thọ quả tiếp nối sự luân chuyển 
trong tam giới, lục đạo. Chính vì vậy, hàng phục 
vọng tâm rồi, cần phải giải thoát sự trói buộc của 
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tâm vào thế giới hệ lụy của căn, trần và thức để 
chân tâm hiện bày trọn vẹn. 

Thật ra, buộc trói hay mở ra, thủ trƣớc hay 
buông xả, cõi giới hạn hay vô hạn của thời và không 
gian, tất cả đều thuộc về thế giới của vọng tâm, của 
tâm chúng sanh, không phải vô tâm, vì vô tâm chỉ là 
cách nói của hữu tâm để diễn bày về cảnh giới thực 
chứng mà ở đó tâm chúng sanh đã rũ sạch mọi triền 
phƣợc. Tâm rũ sạch mọi trần cấu, mọi triền phƣợc 
thì tâm ấy không còn là tâm chúng sinh nữa mà là 
chơn tâm. 

Từ pháp môn hàng phục tâm chúng sinh bằng 
cách độ tận vọng niệm vào cõi tịch diệt đến pháp 
môn an trụ chơn tâm bằng cách ứng xử vô tâm để 
viễn ly hệ lụy của căn, trần và thức, cả hai đều phải 
nhờ đến một diệu lực nhiệm mầu mà nếu không có 
diệu lực ấy thì không thể đạt thành cứu cánh. Diệu 
lực ấy chính là Trí tuệ Bát-nhã. Nhƣ thế, sự hiện 
hữu sinh diệt của vọng tâm, vọng tƣớng chẳng khác 
gì hoa đốm giữa hƣ không, là mộng, huyễn. Nó vốn 
là không, chỉ vì mê tâm mới vọng chấp là thật có. 
Lại nữa, đã là mê tâm thì cũng là mộng, là giả, là 
không rốt. Phải ở ngay nơi giác tâm này mà tỉnh 
ngộ, không có bƣớc thứ hai, không có niệm kế tiếp, 
nhƣ ngƣời chợt tỉnh giấc mộng, vừa tỉnh là hết 
mộng. Cho nên, trong kinh Kim Cang đức Phật dạy: 
“Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả 
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đắc, vị lai tâm bất khả đắc.” Tâm quá khứ đã diệt 
nên không thật có, tâm hiện tại không dừng trụ nên 
không thật hữu, tâm vị lai chƣa đến nên cũng không 
hiện thực. 

Muốn thành tựu việc phá chấp ngã và pháp 

không thể chỉ nói suông ở đầu môi chót lƣỡi, hoặc 

động tâm tác ý đến hai chữ giả-không là đƣợc, mà 

phải tinh tấn hành trì việc quán nghiệm cho đến khi 

khai mở đƣợc nguồn mạch của trí Bát-nhã mới có 

thể giải trừ một cách kiến hiệu tập khí ngã và pháp 

chấp từ vô thỉ đến nay.  

Đôi khi thực tại phải đƣợc tiếp xúc bằng tâm 

chứ không thể nắm bắt bằng ý. Vì những gì ta nghĩ 

là hạnh phúc chƣa chắc đó là hạnh phúc. Khi tâm ta 

càng rộng mở, không mong cầu bao nhiêu, thì cái 

thấy của mình càng đƣợc trong sáng bấy nhiêu.Vì 

vậy, ta biết chắc rằng mỗi ngôi sao đều có một vì sao 

khác cạnh bên, dù rất mờ ảo, và mình chỉ có thể thấy 

đƣợc nêu ta biết chuyển hƣớng nhìn sang bên một 

chút. Và đó cũng là một sự thật về cuộc sống, chúng 

ta thƣờng chỉ nhìn thấy những gì mình muốn tìm 

kiếm, mà lại đánh mất đi những cái khác. Và ta biết 

dừng lại cho yên với một cái nhìn tự nhiên, thì bầu 

trời kia, dù ngày hay đêm, bao giờ cũng vẫn đang có 

hàng ngàn vì sao lấp lánh sáng đẹp diệu kỳ.  
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CẢM ƠN NGHỊCH CẢNH 

 

Cuộc sống con ngƣời chúng ta chẳng khác nào 

nhƣ một vòng quay, hết vui lại buồn, tâm trạng của 

chúng ta cũng nhƣ vậy rồi sáng nắng, chiều mƣa. 

Cuộc sống luôn chứa đựng cả niềm vui và nỗi buồn, 

biết bao sự kiện, biến cố và cả những điều rất bình 

dị luôn diễn ra, có lúc làm chúng ta ngập tràn niềm 

vui và hy vọng, có lúc lại nặng trĩu lo âu, thất 

vọng... Không ai có thể tránh khỏi nghịch cảnh của 

đời ngƣời. Vậy vào những lúc ấy, chúng ta cần phải 

đối đãi ra sao? Nghịch cảnh là cái bẫy, nhƣng nó 

không phải là cái bẫy đáng sợ nhất. Những ngƣời có 

thể đứng dậy trong nghịch cảnh mới là vĩ đại thật 

sự. Nghị lực phát xuất ra trong tình cảnh tuyệt vọng 

mới phát huy đƣợc sức mạnh nội tại tiềm ẩn trong 

con ngƣời. 

Cho nên ngƣời xƣa có câu: “Học làm ngƣời 

trƣớc, làm việc sau”. Nhƣng làm việc ra sao, học 

làm ngƣời nhƣ thế nào không phải là điều ai cũng 

biết. Con ngƣời hiện đại có cuộc sống vật chất đầy 

đủ, song đôi khi lại thiếu sự tinh tế trong đạo đối 
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nhân xử thế. Khi ấy những bài học làm ngƣời của 

cổ nhân chính là cứu cánh cho chúng ta trong cuộc 

sống bộn bề này. 

Sự nghiêm khắc của Ông trời chính là nằm ở 

chỗ Ông luôn dùng nghịch cảnh để khảo nghiệm 

con ngƣời. Khi bất chợt rơi vào hoàn cảnh khó 

khăn, chúng ta chỉ còn có thể dựa vào sự nỗ lực của 

chính bản thân mình mới có thể thoát ra đƣợc. Sự 

cứu viện của ngƣời khác cũng chỉ dừng lại ở mức 

động viên tinh thần. Chỉ có chính bản thân mới giúp 

đƣợc mình mà thôi. Cuộc đời của chúng ta không 

phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Bão tố vẫn 

ập tới vô thƣờng. Gặp chuyện vui thì mừng, chuyện 

buồn thì chán, đó không phải điều lạ lùng gì. Quan 

trọng hơn cả là dù ở trong bất kỳ tình cảnh nào, 

chúng ta hãy đối diện với tất cả bằng một trái tim 

mạnh mẽ, một tâm hồn tĩnh tại. 

Ngƣời Việt chúng ta nổi tiếng là lạc quan, và 

nền văn hoá lạc quan này nó đi sâu vào trong tâm 

thức của nhiều thế hệ. Lạc quan, tự bản chất là tốt, 

nghĩa là biết nhìn vào thực tại tồi tệ bằng niềm tin và 

niềm hy vọng đúng đắn, để tiếp tục sống và hƣớng 

đến một tƣơng lai tƣơi đẹp ngày mai. Chính vì thế, 

chúng ta có rất nhiều câu thành ngữ để diễn đạt tinh 
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thần lạc quan này nhƣ: “Sau cơn mƣa trời lại sáng” 

hay “Đủ nắng hoa sẽ nở” hay “Không ai giàu ba họ, 

không ai khó ba đời”. Quả thật, sau cơn mƣa trời lại 

sáng và đủ nắng thì hoa sẽ nở, đó là thực tại tự nhiên. 

Con ngƣời nếu không gặp phải nghịch cảnh, thì sống 

vô cùng thoải mái, vô ƣu vô lo thì cũng chẳng bao 

giờ phát hiện ra khả năng tiềm ẩn thật sự bên trong 

của mình. Nếu muốn kiểm nghiệm phẩm cách của 

một ngƣời, cách tốt nhất là xem thái độ hành xử của 

mỗi ngƣời trong nghịch cảnh ra sao. Đừng nuối tiếc 

giữ lại. Đời ngƣời chỉ sống một lần, vậy hà cớ gì 

phải ôm lấy sự buồn tủi, oán hận ấy theo suốt năm 

tháng còn lại? Có một ngƣời ngao ngán với thất bại 

não nề, cay đắng ê chề trên đƣờng đời, đƣờng tình đã 

hỏi vị thiền sƣ: “Thƣa thầy, con không muốn sống 

nữa”. “Tại sao?”. Ngƣời này thở dài: “Con không thể 

tìm thấy niềm vui trong cuộc sống hiện tại”. Vị thiền 

sƣ đáp: “Đâu phải con đang sống với hiện tại, con 

đang sống với quá khứ”. “Thầy nói đúng. Nhƣng 

quá khứ của con đâu phải đều xấu?”. Có tiếng nói 

nhẹ nhàng vang lên: “Con cần phải từ bỏ quá khứ, 

không phải vì nó xấu mà nó đã chết rồi”. 

Một bài học giản dị, thức tỉnh nhƣng mấy ai đã 

nhìn ra? Một khi quá khứ đã chết, ôm giữ mãi trong 
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lòng liệu ích gì cho nhịp sống hiện tại? Buông bỏ đi, 

nếu vật ấy đã không còn thuộc về mình. Chấp nhận 

sự thật và buông bỏ, mới có thể dẫn dắt chính mình 

ra khỏi ngõ cụt đặng tìm đến một con đƣờng khác. 

Sau cơn mƣa, rồi trời lại sáng… Nhƣng cho dù cuộc 

sống có diễn ra nhƣ thế nào đi nữa, thì chúng ta 

luôn nhận ra một điều: “Đằng sau tất cả những gì đã 

và đang xảy ra đều ẩn chứa một ý nghĩa nào đó để 

chúng ta suy ngẫm, trải nghiệm và cảm nhận”. 

Những giọt nƣớc mắt đâu chỉ là biểu hiện của sự 

khổ đau, mà đó cũng có thể là niềm hạnh phúc, 

mừng vui. Đôi khi, trong những phút giây khổ đau 

tuyệt vọng, chúng ta mới phát hiện ra đƣợc những 

điều tốt đẹp và quý giá cho cuộc sống của mình. 

Thành công và thất bại cũng chính là ở điểm này.  

Trên đời này, kỳ tích nào cũng đều có thể xảy 

ra, chỉ cần chúng ta vẫn còn sống, vẫn nỗ lực hành 

động, chỉ cần chúng ta có tín tâm. Đây chính là tài 

phú quý báu nhất của đời ngƣời. Bất cứ ai trong 

chúng ta cũng luôn nuôi dƣỡng trong mình một ƣớc 

mơ về ngày mai tƣơi đẹp; một hoài bão chinh phục, 

khám phá cuộc sống với bao điều mới lạ; một niềm 

tin vào bản thân để vƣơn lên tự khẳng định mình… 

những khía cạnh tâm tƣ của con ngƣời, sự trong 
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sáng của tình yêu, sự nồng ấm chân thành của tình 

bạn, những nghĩa cử nhân ái, những bài học đầy 

tình ngƣời... Cuộc sống luôn chứa đựng cả niềm vui 

và nỗi buồn, biết bao sự kiện, biến cố và cả những 

điều rất bình dị luôn diễn ra, có lúc làm chúng ta 

ngập tràn niềm vui và hy vọng, có lúc lại nặng trĩu 

lo âu, và thất vọng. 

Mỗi chúng ta ai cũng có ít nhiều điều đã và 

đang trải nghiệm những khoảnh khắc ý nghĩa giá trị 

trong cuộc sống, nhƣng có thể vì nhiều lý do khác 

nhau mà đôi khi chúng ta vô tình không nhận ra 

hoặc đã bỏ lỡ... Chúng ta hãy trân trọng, cảm nhận 

và lƣu giữ những ký ức tƣơi đẹp của mình trong 

từng giây từng phút. Bởi vì, những khoảnh khắc ấy 

giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn, hạnh phúc hơn 

với những gì mình đang sống. Đồng thời, cũng 

chính là sức mạnh xoa dịu tâm hồn mỗi khi chúng 

ta gặp đau khổ, phiền muộn và nâng đỡ chúng ta 

vƣợt lên những phút yếu đuối, những suy nghĩ nhỏ 

nhen, tầm thƣờng. Nhƣ một bàn tay xoa dịu tâm 

hồn, tiếp thêm nguồn động viên và sức mạnh giúp 

chúng ta vƣợt qua những trở ngại tinh thần, những 

khó khăn thử thách trong cuộc sống để khẳng định 

mình, theo đuổi ƣớc mơ và vƣơn đến những điều tốt 

đẹp hơn. Chúng ta hãy trân trọng, cảm nhận và lƣu 



HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU 

203 

giữ những ký ức tƣơi đẹp của mình trong từng giây 

từng phút. Bởi vì, những khoảnh khắc ấy giúp 

chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn, hạnh phúc hơn với 

những gì mình đang sống. Thế nhƣng không phải 

cuộc sống lúc nào cũng là những con đƣờng bằng 

phẳng, êm đẹp. Nhƣng chúng ta không thể tránh 

khỏi những sai lầm, thử thách, mất mát, và cả 

những nỗi đau buồn. Thật sự, mỗi ngƣời đều có 

cách cảm nhận cuộc sống rất riêng, và đôi khi rất 

đỗi bình dị. Có thể đó chính là khi chúng ta hoàn tất 

trọn vẹn một ngày làm việc của mình, và khi bày tỏ 

đƣợc lòng mình với những ngƣời yêu thƣơng, cũng 

là khi chúng ta chia sẻ nỗi đau với ngƣời khác bằng 

tấm lòng của mình hay đơn giản là khi chúng ta bắt 

gặp một nét đẹp dịu dàng trong đôi mắt trẻ thơ… 

những giá trị của bản thân và ý nghĩa cuộc sống mà 

đôi khi vì băng qua quá nhanh, chúng ta đã vô tình 

lãng quên. 

Cuộc sống là một hành trình bƣớc đi trên con 

đƣờng đầy chông gai, thử thách, nhƣng trên đƣờng 

cũng không hề thiếu những điều tƣơi đẹp. “Sau cơn 

mƣa, trời lại sáng” mọi khó khăn, gian nan rồi sẽ 

qua, những điều tốt đẹp rồi sẽ đến. Cũng nhƣ bao 

dân tộc khác trên thế giới. Sau bao ngày nắng khiến 

ngƣời ta ngỡ mùa thu chƣa từ biệt, cuối cùng cái 
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lạnh buốt đáng sợ của mùa đông xứ Bắc cũng ào 

xuống phố. Vào một đêm mƣa lạnh mùa đông, tôi 

lặng lẽ đi trên phố ngắm hạt mƣa li ti sáng lấp lánh 

dƣới những ánh đèn đƣờng vàng rực, ấm áp.  

Khi cơn mƣa gọi rét kéo về, những não nề của 

tâm hồn tôi không hiểu từ đâu ùa tới. Hóa ra, nỗi 

buồn thƣơng yêu và cô quạnh của những con ngƣời 

không có nơi nƣơng tựa cuộc sống nay đây mai đó, 

không có ổn định với những tuổi đã về già, phải chịu 

kiếp sống thiếu thốn vật chất và tình cảm từ ngƣời 

thân thƣơng. Trong những ngày cuối năm, không khí 

lạnh bắt đầu len lỏi vào những ngõ ngách ở miền 

Bắc. Không khí nhiễu động, mƣa và gió khiến cái 

lạnh luồn sâu vào nhiều lớp áo, cảm giác không dễ 

chịu chút nào, nhiệt độ lúc đêm muộn giảm xuống 

còn dƣới 10 độ C. Những con phố trở nên ít ngƣời 

qua lại hơn mọi ngày, những vỉa hè khu vực chợ 

Đồng Xuân, đƣờng Tràng Thi, Hai Bà Trƣng, Trần 

Hƣng Đạo… vẫn có những ngƣời vô gia cƣ  rồi hằng 

đêm họ chỉ ở những nơi quán trọ bên lề đƣờng bằng 

những chiếc giƣờng hành lang bằng nền đất xi măng, 

những chiếc chiếu bằng những tờ giấy báo hoặc 

thùng catton, và những chiếc chăn bằng những túi 
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nilon hoặc bao dứa để cho một giấc ngủ nghỉ chống 

chọi với thời tiết trong đêm rét dƣới 10 độ C ở miền 

Bắc, một số ngƣời vô gia cƣ thu mình trên vỉa hè với 

những chiếc áo mƣa, chăn mỏng để chống chọi lại 

với cái rét khốc liệt qua những giây phút về đêm của 

mùa đông, khiến cho tôi đã ngạc nhiên nhìn thấy và 

chứng kiến cuộc sống thật là nghịch cảnh của con 

ngƣời trong đó có những đứa trẻ thơ làm cho lòng tôi 

đau nhói, trái tim tôi bị thắt chặt, không hít thở nổi 

nữa, làm rung động và những giọt nƣớc mắt của tôi 

tự nhiên tuôn chảy ƣớt lệ, trong khi ngoài trời mƣa 

lâm thâm, ngƣời qua lại mặc áo phao dày còn thấy 

lạnh thì những đứa trẻ chỉ khoác trên thân ngƣời 

chiếc áo mỏng, không đƣợc khoác chiếc áo mới mỗi 

khi tới vụ rét, hay cái háo hức khoác tấm áo còn 

nguyên nếp mỗi độ Tết về nhƣ những đứa trẻ thơ 

khác. Những hạt mƣa làm cho cái giá buốt ngay lập 

tức biến thành lƣỡi dao găm vào da thịt, những 

ngƣời vô gia cƣ co rúm với đủ cách chống lạnh trong 

đêm đông. Đa phần Những  ngƣời vô gia cƣ  này 

thƣờng là ngƣời già, không có khả năng lao động. 

Có những ngƣời ngồi một nơi cả ngày, cũng có 

ngƣời chỉ tới đêm mới về nghỉ. Sau đó tôi và mọi 

http://soha.vn/nguoi-vo-gia-cu.html
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ngƣời ngồi lại bên nhau, trò chuyện trao cho nhau 

những tình cảm chân phƣơng, những hộp cơm nóng, 

những gói bánh ngọt, nhƣng trai nƣớc tinh khiết 

trong trắng, những chiếc chăn mới còn trong bọc với 

tấm lòng hồn nhiên chia sẽ đến với họ, thực hiện 

những giấc mơ và cảm nhận những hạnh phúc bình 

dị. Khó khăn, vất vả cũng giống nhƣ cơn mƣa giá 

những ngày đông, có buốt lạnh đến mấy rồi cũng sẽ 

tạnh. Nhìn thấy họ vẫn lạc quan, yêu đời bƣớc đi trên 

những con đƣờng đầy chông gai và đến ngày hôm 

nay thành quả mà họ đạt đƣợc phải khiến cho tôi và 

cả mọi ngƣời phải khâm phục. Chính nghị lực sống 

mãnh liệt, sự quyết tâm, tình đoàn kết của tất cả mọi 

ngƣời chắc chắn sẽ giúp họ vƣợt qua khó khăn này.  

Có những điều tƣởng chừng giản dị mà do quá 

vội vã, chúng ta lại không nghĩ ra. Có những mối 

quan hệ không quan trọng nhƣ chúng ta tƣởng mà 

chúng ta lại khƣ khƣ giữ lấy đến nỗi đánh mất luôn 

những ngƣời thân thiết bên cạnh. Có những giá trị 

chỉ là ảo nhƣng chúng ta lại theo đuổi đến cùng           

mà bỏ quên cuộc sống thật của mình. Và nhƣ thế, 

chúng ta cảm thấy cuộc sống thật nặng nề, thật bế 

tắc mà không biết rằng đó là do chúng ta. Nếu đã 

safari-reader://soha.vn/cuoc-song.html
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lao vào cuộc sống xô bồ này, chắc hẳn nhiều ngƣời 

nhớ đƣợc những nguyên tắc đơn giản để cảm thấy 

hạnh phúc và bình yên hơn. 

Hy vọng rằng tôi và mọi ngƣời sẽ mang đến 

cho họ niềm lạc quan, niềm tin và sự thanh thản tâm 

hồn để thấy mỗi trở ngại, thử thách nhƣ một điều 

cần phải có, để chúng ta sẽ mỉm cƣời khi thấy mình 

ở một bậc cao hơn khi vƣợt qua đƣợc và đứng trên 

nghịch cảnh. Chúng ta cảm thấy cuộc sống cần có 

những “Khoảng lặng”, thật sự rất quan trọng bởi 

chúng ta cần có thời gian để nhìn lại bản thân, chỉnh 

đốn lại cuộc sống của mình. Cuộc đời của chúng ta 

chẳng khác nào nhƣ là một cuốn sách ghi chép ngắn 

gọn, xúc tích nhƣng lại vô cùng sâu sắc, những điều 

trong đó đƣa ta đến một thế giới riêng, một thế giới 

của sự tĩnh lặng. Ở trong đó ta nhìn thấy bản thân 

với những khoảng thời gian nhƣ một thƣớc phim 

quay chậm lại quá trình sống thật đẹp, thật tuyệt 

vời. Cuộc sống chứa đựng những kỷ niệm, có thể là 

vui, là buồn nhƣng tất cả những điều ấy làm nên 

hƣơng vị cuộc sống, để thấy yêu đời hơn, để hiểu 

bản thân hơn và quan trọng nhất là để học tĩnh tâm. 
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Chúng ta cần tĩnh tâm trong một vài điều kiện nhất 

định khi làm thời gian cứ chảy trôi hơn. Chúng ta 

càng trong tĩnh lặng, thì càng lắng nghe đƣợc nhiều 

hơn. Đây cũng chính là câu nói hay mà tôi tâm đắc 

nhất. Qua đó, trái tim tôi nhƣ có những khoảnh 

khoắc suy ngẫm để rồi rút ra đƣợc bài học cho bản 

thân mình. Những khoảng lặng trong cuộc sống của 

chúng ta, và của tất cả mọi ngƣời luôn đan xen giữa 

những niềm vui và nỗi buồn, tạo lên một bản nhạc 

dành riêng cho bản thân mỗi ngƣời, đôi khi chúng ta 

gặp vài hành động nhỏ bé cũng đủ làm ta thấy vui 

vẻ yêu đời và những lúc gặp phải những biến cố 

khiến ta phải đau đầu lo âu suy nghĩ, chúng ta hãy 

trân trọng những phút giây vui vẻ thoải mãi thì cuộc 

sống này mới dễ dàng hơn. 

Cuộc sống quá ngắn, hành trình một kiếp 

ngƣời, chỉ có vậy thôi sao? Thời gian là quý giá, 

biết ơn và đền ơn, hãy làm gì có ích, vì giống nòi 

nhân loại, biết phát huy tinh thần, đạo pháp và dân 

tộc, để làm tròn trách nhiệm, mà đóng góp sẻ chia. 

Tiếc thay một kiếp ngƣời, không giúp gì cho ai, do 

hiểu biết sai lầm, mà đánh mất chính mình, trong 



HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU 

209 

đau khổ lầm mê. Ngƣời trí cùng kẻ ngu, khác nhau 

chỗ nhận thức, kính dâng chút lòng thành, những gì 

tốt đẹp nhất, sẽ đến với mọi ngƣời. 

Một mầm non vƣơn lên giữa kẽ nứt của đá và 

trở thành một cây xanh tƣơi tốt xinh đẹp, ai cũng 

ngƣỡng mộ sự mạnh mẽ và vẻ đẹp của nó. Con 

ngƣời cũng vậy, khi đƣợc tôi luyện giữa giông ba 

bão tố hay môi trƣờng khắc nghiệt thì nhƣ một viên 

ngọc lấp lánh, nhờ đƣợc mài dũa chăm chút mà tỏa 

sáng. Tuy nhiên, mọi thứ trong cuộc đời đều không 

vận hành theo ý nghĩ của chúng ta, chúng có quy 

luật riêng và có lý do để đến. Mỗi ngƣời có cách 

nhìn cởi mở và tích cực sẽ thấy dễ chịu, thoải mái 

hơn, xem đó là động lực chinh phục và bƣớc gần 

hơn đến mục tiêu của mình. Nhƣ một công thức 

chung, đa phần những ngƣời dám đƣơng đầu và 

vƣợt qua nghịch cảnh là những ngƣời thành công, 

bởi nghịch cảnh sẽ giúp cho con ngƣời đó trƣởng 

thành, mạnh mẽ hơn rất nhiều. 

Thực ra, khi  con ngƣời  ở  trong hoàn 

cảnh  thuận  lợi,  khó  tránh  khỏi  việc  tự  mãn, 

không còn  tỉnh táo  để  đề phòng  thất bại.  Vì 

vậy,  chúng ta  nên chuẩn bị những điều không tốt 
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khi còn ở chỗ an toàn, lúc nào cũng cần khiêm 

tốn, thận trọng, không nên ngạo mạn, dƣơng 

dƣơng tự đắc, tự mình cho là nhất. Bởi sự thành 

công và thuận lợi của bất kỳ sự việc gì không hoàn 

toàn dựa vào chính mình, mà còn do “thời thế tạo 

anh hùng”, do bối cảnh của thời đại  và  hoàn 

cảnh xung quanh. Có ngƣời cho rằng đó là do vận 

may của mình, năng lực của mình, điều đó không 

sai. Có vận may  mới gặp đƣợc  nhân duyên  tốt, 

nhƣng vận may không phải bao giờ cũng luôn đi 

cùng chúng ta, vận may sẽ rời xa chúng ta. Vì vậy, 

khi gặp vận may cần cẩn thận, giống nhƣ khi mình 

leo đến đỉnh cao nhất, không nên quá tự mãn, nếu 

không cẩn thận sẽ bị rơi xuống vực sâu. Hãy đừng 

vội oán trách nghịch cảnh ấy, vì nó có thể giúp 

bạn cảm nhận đƣợc ngƣời khác nhiều hơn, đƣợc 

sống chậm lại và sâu sắc hơn, đƣợc biết hạnh phúc 

từ những điều giản đơn nhất, đƣợc biết yêu thƣơng 

và trân trọng những sự nỗ lực cố gắng của chính 

mình nhiều hơn nữa. Nghịch cảnh ấy chính là 

đang tôi luyện sức sống kiên cƣờng của chúng ta. 

Ngày nay, nhờ vào các tiến bộ vƣợt bực về 

khoa học và kỹ thuật nên khổ đau thể chất đã giảm 
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đi nhiều trong đời sống nhƣng trái lại khổ đau về 

mặt tinh thần vẫn còn tồn tại. Nhƣng ngƣợc lại, tại 

vùng nông thôn thì khổ đau về thể chất rất nhiều 

nhƣng khổ đau về tinh thần thì lại ít thấy hơn. Chính 

loại khổ đau này là cội nguồn của các nỗi bất 

hạnh của con ngƣời. Tuy nhiên, không ai mong cầu 

nghịch cảnh xảy ra với mình, nhƣng nghịch cảnh lại 

là bƣớc đệm cho sự thay đổi một điều gì đó bên 

trong con ngƣời hay cuộc sống của họ. Cũng nhƣ 

khi cơn lũ đi qua sẽ để lại một khối lƣợng phù sa rất 

lớn để cây cối xanh tốt và phát triển. Cho nên trong 

Kinh đề cập là: Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời trong bối 

cảnh con ngƣời phải đến giai đoạn khổ đau cùng 

cực để cần có một ngƣời nào đó để thay đổi. Vì thế, 

sự cùng cực của khổ đau, cùng cực của một cái gì 

đó là lý do để bắt đầu thay đổi và nó lại là cơ hội 

cho chúng ta. Tổ Huệ Năng cũng đã từng nói 

là:“Phật Pháp bất ly thế gian giác” là nhƣ vậy. Tức 

là sự giác ngộ đƣợc không phải rời thế gian này. Đó 

là lý do mà muốn đạt đến mục đích giác ngộ, Đức 

Phật đã phải thị hiện ở cõi Ta Bà và đánh đổi cả 

sinh mạng của mình khi phải chịu đựng rất nhiều 

gian khổ và đặc biệt nhất là Ngài đã từng Tu khổ 
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hạnh nơi rừng già đầy nguy hiểm. Không chỉ có 

Đức Phật mà hầu nhƣ những ngƣời thành công đều 

phải đối diện trƣớc nghịch cảnh và vƣợt qua đƣợc 

nó. Có lẽ, bản lĩnh và ý chí là sự khác biệt rõ rệt 

giữa ngƣời thành công và ngƣời thất bại. Ngƣời 

càng chùn bƣớc trƣớc những khó khăn thì sẽ càng 

trở nên yếu đuối. Đức Phật từng nói trong các Kinh 

là “Vô ma khảo bất thành Đại Đạo” tức là không có 

những chƣớng duyên, nghịch cảnh thì không thể 

nào thành Đạo lớn! Sự khó khăn, gian khổ luôn 

luôn lúc nào cũng có một cái gì đó để nó tạo cho ta 

có một cơ hội để mình tự hào với những thành quả 

của mình và trƣởng thành lên từ đó. Vì vậy, ngƣời 

xƣa cho chúng ta một câu: “Cảnh khó là nấc thang 

cho bậc anh tài là kho tàng của ngƣời khôn khéo 

nhƣng là vực thẳm của ngƣời yếu đuối”. 

Hoàn cảnh khó khăn là một thử thách, luyện 

tập. Nếu có thể đối diện với hoàn cảnh khó khăn 

mà tinh thần không hoảng loạn, không trách oán, biết 

dùng trí tuệ để giải quyết, dùng trái tim từ bi để đối 

diện thì hoàn cảnh khó khăn không còn là hoàn 

cảnh bất lợi nữa. Khi gặp hoàn cảnh khó khăn, điều 

đầu tiên cần làm là hãy nghĩ rằng khó khăn này vốn 
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có trong dự liệu của mình, tôi sớm đã biết nhất 

định sẽ có khó khăn, chỉ là không biết đó là khó  

khăn gì mà thôi. Tiếp đó cần nghĩ đến cách giải 

quyết những khó khăn trƣớc mắt. Đầu tiên, tất nhiên 

cần vận dụng trí tuệ của mình, nếu năng lực của mình 

không đủ, cần tìm ngƣời có chuyên môn, hoặc 

ngƣời thông minh hơn mình để giúp đỡ, hoặc vài 

ngƣời cùng bàn luận, bởi vì  suy nghĩ  của  cá 

nhân  một  ngƣời  khó  chu  toàn  đƣợc. Trí  tuệ  của 

hai, ba ngƣời chính là trí tuệ của quần chúng, đôi   

khi còn hơn cả Gia Cát Lƣợng, vấn đề sẽ dễ dàng 

đƣợc giải quyết. Vì vậy, cần có sự bình tĩnh để đối 

diện với vấn đề, đồng thời cần có sự cứu viện một 

cách thích hợp, đó là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. 

Cuộc sống của con ngƣời cũng giống nhƣ dốc 

núi gập ghềnh, khi ở hoàn cảnh thuận lợi không 

nên kiêu ngạo, khi ở hoàn cảnh khó khăn không 

đƣợc nản chí. Chúng ta cần phải nhớ rằng, bất kì 

nơi nào, lúc nào cũng có khả năng phát sinh những 

cái mới. Cuộc sống này là vậy, mƣời phần thì có 

đến tám, chín phần không đƣợc nhƣ ý. Khó khăn, 

nghịch cảnh là không thể tránh đƣợc trong đời, tuy 

nhiên trong nghịch cảnh ấy chúng ta muốn trở thành 
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một ngƣời nhƣ thế nào, thì đó mới chính là điều 

quyết định.Trong đời, dù là ngƣời lƣơng thiện, tốt 

bụng hay giàu sang thì ai cũng phải đối diện với 

những nghịch cảnh, những sự việc hoàn toàn trái 

ngƣợc với ý muốn của mình. Nhƣng đó là điều rất 

đỗi bình thƣờng mà có khi sau này ngẫm nghĩ lại, 

chúng ta sẽ phải cảm ơn nghịch cảnh. 

Cho nên nghịch cảnh, không tự nó phát sinh 

và không tự nó tiêu diệt. Chính sự si mê lầm lạc 

của con ngƣời đã tạo nên nghịch cảnh và cũng chỉ 

có sự cao thƣợng của con ngƣời mới giúp họ thoát 

đƣợc nghịch cảnh. Vì vậy có câu nói rằng: “Đời 

ngƣời giống nhƣ điện tâm đồ, khi bạn sống đƣợc 

thuận buồm xuôi gió, chính là lúc bạn đã không 

còn trên đời này nữa”. Đây cũng là đang nhắc nhở 

chúng ta, ai cũng đều sẽ gặp phải khó khăn, ai 

cũng đều sẽ gặp phải trắc trở, trên dòng sông dài 

của sinh mệnh này, sẽ luôn có một vài bãi đá 

ngầm và vùng xoáy hiểm nguy, nhƣng chúng ta 

không thể vòng qua đƣợc. Dù cho chƣa có cảnh 

giới đạo đức cao đến vậy, thì ít nhất bạn cũng có 

thể làm đƣợc không ngông cuồng, không huênh 
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hoang, không khoác lác, không tự kiêu. Đối xử tử 

tế đôi khi chỉ đơn giản là một sự thân thiện, một 

thái độ ấm áp. Tấm lòng rộng mở, không chỉ có 

thể bao dung đƣợc bản thân mình, mà còn có thể 

bao dung đƣợc vạn vật. Khi có thể tiếp nhận đƣợc 

những ngƣời khác, đó nhất định là vùng đất tịnh 

độ, vùng đất thiện lƣơng nhất trên thế giới này. 

Trên con đƣờng nhân sinh, chúng ta không 

những phải học cách đối xử tốt với ngƣời khác, bao 

dung ngƣời khác, mà cũng cần phải biết đối xử tốt 

với mình, giải thoát cho chính bản thân mình. 
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