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NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP
Chính phải đàm đạo mới biết được trí tuệ của một người, 

và phải trong một thời gian dài không thể khác được 1. 

Sống trong đời thì phải giao tiếp. Nghệ thuật giao tiếp đã 
được ghi nhận và lưu tâm từ thời Đức Phật. Với Phật giáo, việc 
giao tiếp giữa các cá nhân nhằm truyền đạt thông tin là điều rất 
mực quan trọng, nhất là những thông tin liên quan đến lộ trình 
khai phóng tâm linh và đoạn tận đau khổ.

Tầm qUAN TrọNG CủA NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP TrONG PHẬT GIáO

Chân lý đã được Đức Phật thân chứng. Quá trình làm cho 
mọi người cùng nhận ra chân lý là khúc khải tấu nhiệm mầu của 
nghệ thuật giao tiếp, được Đức Phật và những đệ tử của Ngài thực 
hiện. Vì lẽ, giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin giữa người 
với người nội hàm các yếu tố như người phát tin, người nhận tin, 
kênh truyền và bối cảnh… Ở đây, người phát tin có thể là Đức 
Phật, có thể là các Thánh Tăng thời Phật, có thể là nhà truyền 
giáo, có thể là vị giảng sư… cụ thể hơn, là những ai đang nỗ lực 
trong hoạt động hoằng pháp đều được xem là người truyền phát 
thông tin theo sự phân chia của ngành khoa học giao tiếp. Trong 
hoạt động hoằng pháp, đối tượng thính pháp chính là người nhận 
tin. Và lẽ dĩ nhiên, buổi thuyết giảng sẽ được diễn ra trong một 
không gian địa lý cụ thể nào đó (bối cảnh), với phương thức mặt 
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đối mặt hoặc thông qua những phương tiện truyền thông khác 
như thuyết giảng từ xa hay qua băng đĩa, video (kênh truyền). 
Tựu trung, thuyết giảng giáo lý nói riêng hay hoằng pháp nói 
chung, thực chất là một quá trình giao tiếp theo nghĩa tích cực và 
thánh thiện.

Gần năm mươi năm đi khắp lưu vực sông Hằng, hơn ai hết, 
Đức Phật đã gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều hạng người đủ mọi giai 
tầng và phẩm loại. Trong tất cả mọi cuộc gặp gỡ và giao tiếp, 
Ngài đã Với từ tâm, vì lợi tha và do lòng từ, Thế Tôn thuyết pháp2 
nhằm đem đến an lạc và giải thoát cho từng người. Đối tượng thì 
đa dạng, phức tạp và sai biệt, vì thế phương thức giao tiếp của 
Đức Phật cũng nhuần nhuyễn, uyển chuyển và tùy duyên. Sự 
thành công trong lãnh vực hoằng hóa của Đức Phật đã đồng thời 
cho thấy Ngài là một bậc thầy vĩ đại trong nghệ thuật giao tiếp 
theo nghĩa hôm nay.

Đi theo con đường của Như Lai thì phải theo hạnh Như 
Lai. Thao thức đem giáo pháp vào đời là tâm nguyện của bất 
cứ ai dấn thân theo con đường mà Đức Phật đã khai mở. Phải 
dũng mãnh phát nguyện như Tỳ-kheo Abhibhu khi đứng ở cõi 
trời Phạm Thiên: Hãy đứng dậy, lên đường/ Hãy dấn thân Phật 
giáo/ Hãy đánh bại Ma quân/ Như voi phá chòi lá3. Muốn thực 
hiện tâm nguyện đó, phải đủ sức và đủ duyên mà điều kiện cần ở 
đây là phải tương đối thành công trong nghệ thuật giao tiếp. Cần 
phải thấy rằng, nếu kham nhẫn là một đức tính đặc thù của nhà 
truyền giáo thì ở đây, nhuần nhuyễn trong nghệ thuật giao tiếp là 
một tố chất cần thiết, liên quan đến sự thành công của bất cứ một 
nhà hoằng pháp dù ở thời đại nào. 
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Trong lãnh vực sinh hoạt cộng đồng nói chung, lời nói là 
một trong những phương thức truyền đạt thông tin và tạo nên 
các mối liên hệ giữa con người với con người. Không có lời nói, 
không thể hình thành xã hội con người đúng nghĩa. Từ lịch sử 
phát triển của nhân loại cho thấy, một lời nói có thể hưng, vong 
cả một quốc gia, một triều đại hoặc liên quan đến sự thành, bại 
của một con người. Vì lẽ, lời nói là một trong ba trọng nghiệp căn 
bản trong dòng chảy sinh mạng của con người. Trọng nghiệp này 
thường được Đức Phật lặp lại nhiều lần trong kinh điển: Phàm 
con người đã sanh/ Sanh với búa trong miệng/ Kẻ ngu khi nói 
bậy/ Tự chặt đứt lấy thân4. Phải ý thức rằng, tu tập là một quá 
trình chuyển hóa nghiệp lực. Quán sát và làm chủ được hành vi 
giao tiếp thì ở một chừng mực nào đó nói lên sự tiến bộ, thăng 
hoa trên con đường tu tập của mỗi người.

Trong Phật giáo, kết quả của mọi nỗ lực tu tập nhằm đem 
đến an lạc, giải thoát cho mình và cho người. Thuần thục trong 
nghệ thuật giao tiếp là con đường tiệm cận dẫn đến lý tưởng vừa 
nêu. Đó cũng là điều để lý giải tại sao dù bất cứ ở đâu, nghệ thuật 
giao tiếp luôn được quan tâm và chú trọng.

CáC THủ PHáP TrONG PHươNG THỨC GIAO TIẾP

Để thành công trong giao tiếp thì phải có phương pháp. 
Phương pháp giao tiếp đã được Đức Phật nêu rõ trong nhiều 
kinh điển. Với những khái quát bước đầu cho thấy, trong kinh 
Sa-môn quả5, kinh Ví dụ cái cưa6, Tiểu kinh dụ dấu chân voi7 
và kinh Lời nói8 đều đề cập và thống nhất về năm phương thức 
giao tiếp căn bản của con người nói chung và của một vị Tỳ-
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kheo nói riêng. Năm phương thức giao tiếp đó là: Nói đúng 
thời, nói lời liên hệ đến lợi ích, nói đúng sự thật, nói lời nhu 
hòa, nói với lời từ tâm.

Nói đúng thời

Thời ở đây cần được hiểu là thời gian, không gian và cả tâm 
sinh lý của đối tượng vào thời điểm ấy. Thời gian và không gian 
là những yếu tố quan trọng trong lãnh vực giao tiếp. Có những 
lời nói thể hiện ở thời gian, không gian này thì phù hợp nhưng sẽ 
mất tác dụng và đôi khi gây ra những sự nguy hại nếu như xuất 
hiện ở lúc khác, trong bối cảnh khác. Theo ngành khoa học giao 
tiếp ngày nay, thời gian và địa điểm là những yếu tố có tác động 
rất lớn đến sự thành công của giao tiếp. 

Đức Phật luôn nói đúng thời điểm. Thời điểm ở đây được 
hiểu là thời điểm của đối tượng cùng những thuộc tính và biến 
chuyển tâm lý. Cùng một chân lý, nhưng căn cứ vào nghiệp lực 
của từng đối tượng, trong bối cảnh không gian và ở những thời 
điểm phù hợp, mà Đức Phật có những cách triển khai chân lý 
khác nhau. Thủ pháp nói đúng thời điểm đã được Đức Phật vận 
dụng nhuần nhuyễn. Nơi đây, ta có thể đơn cử vài trường hợp mà 
Đức Phật đã tùy tâm trạng, thời điểm của mỗi người để có những 
bài thuyết giảng sinh động khác nhau như việc hóa độ nàng Kisa 
Gotami9, kẻ điên cuồng Angulimala10, Sa-di La Hầu La11 và rất 
nhiều trường hợp khác. Xem ra, khi lựa chọn thời điểm phù hợp, 
trong một không gian phù hợp, sẽ tạo nên những điều kiện tối ưu 
cho việc chuyển tải thông điệp từ người nói đến với người nghe. 
Yếu tố này rất mực quan trọng trong mọi mối quan hệ giao tiếp 
nói chung giữa người với người.
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Nói lời liên hệ đến lợi ích

Lợi ích ở đây chính là lợi ích cho người nghe, liên hệ đến 
người nghe, vì người nghe mà nói. Như Lai là một vị nói lời liên 
hệ lợi ích cho chúng sanh12. Theo kinh Thanh Tịnh, dù ở quá khứ, 
hiện tại hay vị lai, những pháp nào liên hệ sự chân thực và lợi 
ích, Như Lai sẽ trả lời. Như vậy, này Cunda, đối với các pháp quá 
khứ, vị lai, hiện tại, Như Lai là vị nói phải thời, nói chơn chánh, 
nói như thật, nói có lợi ích, nói đúng Pháp, nói đúng Luật. Do 
vậy mới gọi là Như Lai13. Có thể xem tôn chỉ vì lợi ích người 
nghe mà nói là một dấu hiệu đặc thù trong nguyên tắc giao tiếp 
của Phật giáo. 

Ở đây, trong giao tiếp thường tình, đôi khi người ta muốn 
nói cho sướng miệng, nói cho vơi đi sự bực bội trong lòng, nói 
với sự huênh hoang khoác lác, nói nhằm thỏa mãn tự ngã cá 
nhân… mà không chú ý đến thái độ của người nghe và những 
người không muốn nghe. Điều này ta có thể bắt gặp trong giao tế 
đời thường, trong những cuộc vui gặp mặt, trong những buổi diễn 
thuyết và thậm chí ngay cả trong những giảng đường, lớp học. 
Cần phải thấy rằng, một khi nội dung buổi nói chuyện không liên 
hệ đến lợi ích của thính chúng thì sẽ tạo nên một sự uể oải, rã rời 
cho cả người nói lẫn người nghe. Xét trên phương diện hiệu quả, 
đó là những kiểu nói không liên hệ đến lợi ích của người nghe.

Nói đúng sự thật

Giao tiếp nhằm truyền đạt thông tin cho người. Với Phật 
giáo, tính xác thực của thông tin là điều bắt buộc trong nguyên 
tắc giao tiếp. Các bậc Thế Tôn không bao giờ nói lời hư vọng14. 
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Đó là sự khẳng định rõ ràng nguyên tắc nói đúng sự thật trong 
giao tiếp. Hơn thế nữa, Thế Tôn nói gì thì làm vậy, làm gì thời nói 
vậy, một vị nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, thành tựu các 
pháp và tùy pháp như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá 
khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn15.

Thông thường trong giao tiếp, vì nhiều lý do khác nhau như 
vì sợ hãi, vì nguy hiểm, vì danh dự, vì lợi dưỡng, vì tế nhị, vì đùa 
chơi… nên đôi khi người ta không nói đúng sự thật, và đây là một 
trong những thói quen xấu của con người nói chung. Trong một 
vài trường hợp đặc biệt, việc nói dối không nhằm vào bất cứ mục 
đích gì, vì thói quen nói dối chỉ là dư tàn từ tập khí xa xưa. Để 
ngăn ngừa tập khí không tốt đó, Đức Phật đã mạnh dạn tuyên bố: 
Ta quyết không nói láo, dầu nói để mà chơi16. Học theo hạnh Thế 
Tôn, ở đây, hạng người nói đúng sự thật thì sẽ không vì mình hay 
vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ mà đã cố ý nói láo. Người như 
vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là người nói như hoa17.

Trên phương diện thâm sâu, đôi khi nhằm bảo vệ tự ngã và 
sở dục của mình mà con người đã không nói đúng sự thật khi 
giao tiếp và đây là cửa ngõ tạo ra những đau khổ cho mình và 
cho người. Chính vì điều này, Đức Phật đã cẩn trọng khuyến hóa: 
Dầu cho vì quả đất đầy những vàng... Dầu cho vì mọi lợi ích vật 
chất... Dầu cho vì mạng sống... Dầu cho vì người mỹ nhân địa 
phương, vị ấy cũng không cố ý nói láo18.

Đạo Phật là đạo như thật và tôn trọng sự thật, vì sự thật 
chính là chân lý. Nói đúng sự thật là sự khởi đầu để bước đến 
chân lý. Trên phương diện đời sống nhân sinh, việc nói đúng 
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sự thật góp phần tạo nên một sự tin tưởng lẫn nhau ở tất cả mọi 
người. Và, khi con người sống trong sự tin tưởng lẫn nhau, thì đó 
là dấu hiệu của một đời sống hạnh phúc thực sự. 

Trên phương diện xuất thế, với những bậc có tâm hành vĩ 
đại, việc tôn trọng sự thật trong phương thức giao tiếp đã được 
tuân thủ một cách tuyệt đối, cho dù nguy hiểm đến sức khỏe, tính 
mạng: Dầu ai là kẻ thù của ta. Ðối với họ, ta không có gian trá19. 
Trên lộ trình của một người học Phật, trong giao tiếp cần phải 
thực hiện theo phương châm: Thấy nói thấy, nghe nói nghe, cảm 
giác nói cảm giác, thức tri nói thức tri20. Đây là nguyên tắc nói 
đúng sự thật cần phải tuân thủ khi giao tiếp với người.

Nói lời nhu hòa

Cùng biểu đạt một sự kiện, con người có thể vận dụng nhiều 
cách thức truyền đạt khác nhau. Có những cách nói dễ dàng đi 
vào lòng người nhưng đồng thời cũng có những cách nói làm cho 
người nghe bực bội, khó chịu. Một người khéo léo trong giao tiếp 
theo quy chuẩn Phật giáo thì trong ngôn hành, vị ấy nói những 
lời nhẹ nhàng, thuận tại, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, 
đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người21. Trong bốn phương 
pháp nhiếp hóa, thu phục lòng người thì lời nói nhẹ nhàng, dễ 
nghe, nhu nhuyến, mà kinh văn gọi là ái ngữ22 đóng một vai trò 
quan trọng. Cần phải thấy rằng, bản chất của con người muốn 
nghe những điều thích ý, nhẹ nhàng. Ngay như các con vật nuôi 
trong nhà, ở một chừng mực nào đó cũng cảm nhận được những 
lời nói nhẹ nhàng, dễ nghe. Khi nói lời dễ nghe, nội dung thông 
tin được chuyển đến người nghe gần như trọn vẹn. 
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Trong liên hệ đời sống, với những va chạm từ nhiều phía, 
mà vẫn giữ được phong vị từ hòa trong ngôn ngữ, là dấu hiệu 
chứng tỏ cho một sự vững chãi, trưởng thành của một con người. 
Điều này, không phải ai cũng thực hiện được, thậm chí ngay cả 
người xuất gia. Cho nên kinh văn đã khẳng định: khi nào Tỷ-kheo 
bị những lời nói bất khả ý, xúc phạm mà vị ấy vẫn hết sức hiền 
lành, hết sức nhu thuận, hết sức ôn hòa, khi ấy vị ấy mới được 
xem là hiền lành, mới được xem là nhu thuận, mới được xem là 
ôn hòa23. Sự khẳng định đó một lần nữa cho thấy rằng, cần phải 
giám sát ngôn hành thật kỹ lưỡng trong mọi liên hệ va chạm với 
thực tế đời sống, mới có thể thực hiện được trọn vẹn hạnh nói lời 
nhu hòa. 

Cũng cần phải nói thêm rằng, nói lời nhu hòa, dễ nghe 
không hẳn biểu hiện cho tính yếu đuối, thiếu khẳng định. Khẳng 
định hay phủ định, nghe hoặc không nghe không liên quan nhiều 
đến tính chất nhẹ nhàng, ôn hòa trong lời nói. Mặc dù vậy, trong 
những trường hợp cần thiết, với những đối tượng cần thiết, việc 
nhấn mạnh ngữ điệu trong ngôn ngữ trình bày, như chuyện chàng 
thanh niên Ambattha, cũng được Đức Phật cân nhắc vận dụng24.

Nói với từ tâm

Ta sẽ thuyết vì lòng từ mẫn25, đó là sự khẳng định rõ ràng 
và dứt khoát về mục tiêu thuyết pháp nói riêng và giao tiếp của 
Phật giáo nói chung. Vì lẽ, nền tảng của đạo Phật được xây dựng 
trên hai cột trụ lớn, đó là đại trí và đại bi. Tất cả mọi pháp hành 
của Phật giáo về cơ bản đều quy hướng về hai cột trụ này. Ở đây, 
đại bi là tình thương yêu không hạn lượng và giao tiếp với tâm từ 
mẫn là sự biểu hiện sinh động cho lòng đại bi. 
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Trên phương diện tự thân, lời nói có một sức mạnh nội tại, 
gắn kết với tâm lực và toan tính của người nói. Lời tuyên bố hùng 
hồn của nhà luận chiến Niganthaputta Saccaka được ghi lại trong 
kinh Trung Bộ không hẳn là lời khoác lác, nói đùa: Khi đối thoại 
với ta, không ai là không run sợ, không hoảng sợ, không khiếp 
sợ, không ai là không toát mồ hôi nách. Dầu ta có đối thoại với 
một cột trụ vô tình, cột trụ ấy khi đối thoại với ta cũng run sợ, 
cũng hoảng sợ, cũng khiếp sợ, huống nữa là một người thường26. 
Tuy nhiên, khi diện kiến Đức Phật, với ngôn ngữ từ hòa và cách 
thức trình bày khéo léo, Đức Phật đã thuận thứ thuyết giảng, khiến 
cho Niganthaputta Saccaka quy phục và dâng lời sám hối: Tôn giả 
Gotama, rất có thể còn có sự an toàn cho một người chiến đấu với 
con rắn độc dữ tợn, nhưng không thể có sự an toàn cho một người 
chiến đấu với Tôn giả Gotama! Tôn giả Gotama, chúng tôi thật 
lỗ mãng, chúng tôi thật là khinh suất27. Câu chuyện vừa nêu phần 
nào cho thấy lời nói với từ tâm có sức mạnh chuyển hóa vô bờ.

Sống trong đời thì phải giao tiếp với đủ hạng người. Khi 
giao tiếp, để giữ được tâm từ mẫn, lời nói chan chứa thương yêu 
là điều không phải dễ dàng thực hiện. Nói rõ hơn, khi gặp phải 
những chướng duyên, thử thách, dù đó là những thử thách liên 
quan đến sự chịu đựng tột cùng thể xác, người đệ tử Phật không 
để sân tâm khởi lên, thể hiện qua ác ngữ. Hình ảnh một người dù 
bị kẻ đạo tặc dùng cưa cưa tay, chân nhưng vẫn không thốt lên 
một lời ác ngữ và vẫn giữ được nội tâm bình ổn, từ hòa là điều 
được Đức Phật tán thán trong kinh28. Có thể đó chỉ là ẩn dụ lý 
tưởng, về sự kham nhẫn và giám sát ngôn hành của bậc Thánh, 
nhưng qua đó có thể thấy được, nói với từ tâm là thủ pháp giao 
tiếp cần được vận dụng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
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TíNH kHả dụNG CủA NGôN TỪ TrONG GIAO TIẾP

Việc sử dụng nhuần nhuyễn các tính chất, mức độ, cường 
độ, âm vực… của lời nói có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình 
giao tiếp. Chẳng hạn, mặc dù nói lời ái ngữ, nói đúng thời điểm, 
nói đúng sự thật… nhưng chất giọng thì rền rĩ, bập bẹ, ngọng 
nghịu khó nghe… cũng ảnh hưởng khá nhiều đến hiệu quả giao 
tiếp. Căn cứ vào kinh Sa-môn quả29, kinh Brahmayu30, kinh Xà-
ni-sa31, kinh Vừa đủ32 thì ngôn từ lý tưởng được sử dụng trong 
giao tiếp phải hội đủ nhiều tính chất tốt đẹp mà kinh điển thường 
dùng mỹ từ Phạm âm, tức là tiếng nói của Phạm Thiên,  để biểu 
thị cho các tính chất đó. Theo kinh văn, Phạm âm bao gồm tám 
yếu tố33. Tiếng nói của Đức Thế Tôn cũng bao hàm đầy đủ tám 
yếu tố này34. Ở đây, chúng tôi chỉ giới thiệu khái quát về hai yếu 
tố cơ bản, tổng hợp từ các kinh vừa nêu: 1. Nói rõ ràng, dễ hiểu, 
tao nhã và phân minh; 2. Nói lưu loát, mạch lạc và có hệ thống.

Nói rõ ràng, dễ hiểu, tao nhã và phân minh

Giọng nói rõ ràng, dễ hiểu, tao nhã và phân minh là những 
lợi thế của người truyền đạt thông tin khi giao tiếp. Theo kinh văn, 
giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, phân minh, phát 
ngôn không bập bẹ35, là những điều kiện cơ bản thuận lợi cho việc 
giao tiếp. Khi nói rõ ràng, thì người nghe dễ dàng thấu đạt nội dung 
và không bị nhầm lẫn. Ở đây, yếu tố chất giọng, phương ngữ, cách 
thức ngắt câu, mức độ nhả chữ… là những lưu ý quan trọng. Vì lẽ, 
khi giọng nói trong trẻo, thanh tao, người nghe sẽ thích thú đón 
nhận và đó là một lợi thế trong việc giao tiếp. Kinh văn thường 
dùng ẩn dụ giọng nói dịu ngọt như tiếng chim Karavika (Ca-lăng-
tần-già)36 thì luôn được người nghe hân hoan đón nhận. 
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Bên cạnh đó, thính chúng ở mỗi khu vực thường sử dụng 
một phương ngữ nhất định trong giao tiếp. Kinh văn thường mô 
tả là mỗi cảnh giới, mỗi quốc độ có những ngôn ngữ khác nhau. 
Vận dụng nhuần nhuyễn phương ngữ khi giao tiếp cũng là một yếu 
tố đem đến sự thành công. Nôm na hơn, có thể hiểu, tùy theo mỗi 
vùng miền, quốc gia, trú xứ… để giao tiếp thuận lợi, cần phải am 
tường ngôn ngữ của khu vực đó. Ở đây, trong nhiều quốc độ, người 
ta biết những chữ Pati... Patta... Vittha... Sarava... Dharopa... Pona.. 
Pisila... Như vậy, như họ biết trong các quốc độ ấy, những chữ là 
như vậy, như vậy, một người không chấp thủ mà giải thích: “Các vị 
ấy y cứ như thế này, giải thích như vậy”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là không chấp trước địa phương ngữ, không đi quá xa ngôn ngữ 
thường dùng37. Nói một cách cụ thể, thuận lợi về đa ngôn ngữ là 
yếu tố thành công trong nghệ thuật giao tiếp.

Một điều cần lưu ý, để việc truyền đạt thông tin rõ ràng, dễ 
hiểu thì cách thức ngắt câu, mức độ nhả chữ… nói theo ngành 
khoa học giao tiếp ngày nay thì yếu tố âm thanh và cường độ 
giọng nói, là những lưu ý quan trọng. Kinh văn thường nêu rõ, 
khi giao tiếp thì nên nói chậm rãi, nhả chữ chắc chắn, không được 
nói hấp tấp, vội vàng. Vì, nếu nói vội vàng, thời thân mệt mỏi, 
tâm bị tổn hại, tiếng bị tổn hại và cổ họng bị đau. Lời nói một 
người vội vàng không được rõ ràng và không được nhận hiểu38. 
Đây là một lưu ý quan trọng, không những liên quan đến việc bảo 
hộ sức khỏe dựa trên cơ sở y khoa, mà còn liên quan đến tư chất 
cũng như sự định tĩnh của một con người.

Nói lưu loát, mạch lạc và có hệ thống

Giao tiếp phải lưu loát, mạch lạc và có hệ thống. Các yếu tố 

165 



này góp phần làm tăng tính hấp dẫn của câu chuyện, tạo sự tập 
trung lắng nghe và hướng thính chúng vào trọng tâm của vấn đề 
mình muốn trình bày. Có mạch lạc hệ thống39 là nguyên tắc giao 
tiếp lý tưởng của một vị Tỳ-kheo theo kinh Sa-môn quả. Cùng 
một vấn đề, nhưng được trình bày lưu loát thì sẽ đem đến một 
hiệu ứng và kết quả tối ưu cho người nghe. Cụ thể hơn, tính logic 
nội tại tạo nên sự mạch lạc, lưu loát của vấn đề được trình bày. 
Muốn nói lưu loát, mạch lạc, có hệ thống thì phải hội tụ nhiều 
điều kiện và vận dụng nhuần nhuyễn nhiều phương pháp. Trong 
những pháp thức căn bản, thì khả năng ghi nhớ và khả năng lý 
luận là những pháp thức nền tảng.

Cần phải thấy, muốn trình bày lưu loát thì phải nắm vững 
vấn đề mình muốn trình bày. Nói cách khác, phải có tri thức ghi 
nhớ. Trong điều kiện của xã hội thời xưa, khả năng ghi nhớ, nắm 
giữ, là tài sản thiêng liêng, cao cả. Kinh gọi đó là văn tài. Theo 
kinh văn, vị Thánh đệ tử nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, 
chất chứa những gì đã nghe,… đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, 
chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là văn tài40. 

Trong điều kiện phương tiện lưu giữ tri thức còn thô sơ như 
xã hội thời xưa, yếu tố lắng nghe chăm chú và lãnh hội tri thức 
luôn được quan tâm, chú trọng. Nghe và tác ý ghi nhớ là điều 
kiện tối cần để có tri thức, đó là điều được khẳng định nhiều lần 
trong kinh điển. Cũng chính bởi điều này kinh Tăng Chi phân 
biệt có ba hạng trí tuệ trên đời: trí tuệ lộn ngược, trí tuệ bắp vế 
và trí tuệ rộng lớn41. Ở đây, hạng người nghe mà không chú ý, 
như cái ghè lộn ngược thì chẳng chứa đựng được gì; hạng thứ hai 
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tuy có chú ý lắng nghe, nhưng khi đứng dậy là quên mất, như bỏ 
đồ trên bắp vế, khi đứng dậy thì đồ vật rơi tứ tung và hạng cuối 
cùng, nghe và lãnh hội đầy đủ được gọi là hạng trí tuệ rộng lớn. 
Do vậy, khao khát lắng nghe để có tri thức với con người thời 
xưa trở thành một khao khát cháy bỏng. Lời sẻ chia của một cư sĩ 
được ghi lại trong kinh đủ chứng minh được điều này: Bạch Thế 
Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được nghe diệu pháp, 
con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc42. 

Từ việc nghe nhiều, thuộc lòng, nắm vững tri thức… dẫn 
đến việc nói năng lưu loát, mạch lạc là điều không xa. Cũng bởi 
lý do này, nên Tôn giả Ananda được xem là người đa văn đệ 
nhất. Ananda là bậc đa văn, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã 
nghe… những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và gìn giữ kỹ, được 
lặp lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến khéo quán sát. Vị ấy 
thuyết pháp cho bốn hội chúng, với văn cú viên dung lưu loát43. 
Trên một tầm mức khác, với một tôn giáo tôn trọng trí tuệ và xem 
trí tuệ là hàng đầu như Phật giáo, thì việc không nghe, không hỏi 
là chướng ngại cho trí tuệ44. Khẳng định đó cho thấy việc lắng 
nghe và cật vấn cũng là những yếu tố rất mực quan trọng cho trí 
tuệ nói chung và vấn đề giao tiếp nói riêng.

Về phương diện lý luận, cật vấn, theo kinh Phúng tụng, 
thuộc kinh Trường Bộ, tập 2, và kinh Tăng Chi, chương Bốn 
pháp, phẩm Bánh xe, kinh Các câu hỏi, thì có bốn pháp thức trả 
lời câu hỏi: Trả lời câu hỏi một cách dứt khoát, trả lời câu hỏi 
bằng cách phân tích, trả lời câu hỏi bằng cách cật vấn, trả lời 
câu hỏi bằng cách giả lơ, bỏ qua45. Theo sự phân định của kinh 
văn, tùy tình hình và tùy đối tượng cụ thể để có thể lựa chọn một 
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cách thức trả lời thích hợp. Suy luận thấu đáo về cách thức trả lời 
của từng vấn đề, nói rõ hơn là nắm vững phương thức lý luận, là 
một trong những tiền đề tạo nên tính mạch lạc và hệ thống.

YẾU TỐ PHI NGôN NGữ TrONG qUá TrìNH GIAO TIẾP

Theo ngành khoa học giao tiếp, yếu tố phi ngôn ngữ có một 
vai trò quan trọng trong giao tiếp. Vì lẽ khi giao tiếp thì khoảng 
lặng, nét mặt, nụ cười, ánh mắt, điệu bộ cử chỉ… có ảnh hưởng 
rất lớn đến sự thành công. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lời nói, 
điệu bộ tạo nên tính hấp dẫn của vấn đề và dễ dàng đưa người 
nghe tiếp cận chân lý.

Với Đức Phật, không phải ai hỏi Ngài cũng trả lời. Đôi khi, 
sự im lặng của Ngài đã là một bài pháp vô ngôn, có khả năng đưa 
người thấu đạt chân lý. Với người thường tình, im lặng chưa phải 
là giải pháp tối ưu trong tương quan giao tiếp. Với Đức Phật, sự 
vận dụng yếu tố phi ngôn ngữ này được phát hiện rải rác trong 
kinh. Kinh Brahmayu46 đề cập rất mực chi tiết oai nghi của Đức 
Thế Tôn trong cuộc sống hàng ngày, từ việc nhỏ nhất như ăn 
cơm, rửa bát, đến việc thuyết pháp cho thính chúng sau khi thọ 
trai xong. Từ kinh văn có thể thấy rõ, mỗi mỗi việc của Đức Phật 
đều là những bài pháp không lời có khả năng thức tỉnh những 
ai có duyên thân cận. Khảo sát các tác phẩm về Đồ tượng học 
trong Đại tạng kinh Bắc truyền, ngay như hình tượng các thủ ấn 
(Mudra) của Đức Phật, đã là yếu tố phi ngôn ngữ, nhưng có sự 
tác động rất lớn vào tâm thức nhiều người. 

Một trong những yếu tố phi ngôn ngữ đầu tiên trong giao 
tiếp, đó là ánh mắt. Ánh mắt của một người đôi khi có thể bộc lộ 
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rõ ràng tâm trạng người đó. Ở một số giống loài không có ngôn 
ngữ, giao tiếp bằng ánh mắt được xem là một trong những kênh 
thông tin. Với loài người, trong khi giao tiếp, ánh mắt chuyển tải 
nhiều thông tin quan trọng về người nói cũng như về nội dung 
trình bày. Từ thực tế có thể thấy, có những ánh mắt tràn ngập 
thương yêu nhưng cũng có những ánh mắt tạo nên một sự khó 
chịu, bực bội, phản cảm cho người nghe. Bài học về cách nhìn 
từ Đức Phật luôn có ý nghĩa vượt thời gian: Không ngó liếc, ngó 
xiên/ Và cũng không ngó trộm/ Nhưng với tâm chánh trực/ Rộng 
mở và cao thượng/ Ngài nhìn khắp Ðại chúng47. Với đại chúng 
đông đảo thì nhìn khắp, nhưng với giao tiếp đơn lẻ thì cần phải 
nhìn thẳng vào họ, như câu chuyện nhìn thẳng vào mắt chàng 
thanh niên Bà-la-môn Kapathika48.

Với Đức Thế Tôn, trong khi thuyết giảng ở những pháp hội 
đông người, do đồ chúng đã thuần thục, tịnh tín, thế nên Ngài 
không vận dụng quá nhiều thân hành mà ở đây tạm hiểu là cử 
chỉ, điệu bộ trong khi thuyết giảng. Trong những nỗ lực khảo sát 
Kinh tạng hiện có, chúng tôi vẫn chưa phát hiện Thế Tôn bộc lộ 
những điệu bộ hay cử chỉ khi thuyết giảng. Thoảng rất ít, Ngài 
chỉ giơ tay chỉ vào một ai đó hoặc dùng tay minh họa một điều 
gì trong những bài thuyết giảng, nhằm vào một đối tượng cụ thể, 
trong một không gian cụ thể49. Theo quan kiến của riêng chúng 
tôi, trong một chừng mực nào đó, phải chăng khi thuyết giảng 
đòi hỏi phải có một sự trang nghiêm về thân hành? Hoặc cũng có 
thể, phải chăng do nghiệp cảm của hội chúng thời Phật nhẹ nhàng 
nên Đức Thế Tôn không cần vận dụng quá nhiều thân hành nhằm 
minh họa cho buổi thuyết giảng? Phải chăng, chính yếu tố thân 
hành, cử chỉ, điệu bộ tạo nên sự khác biệt, giữa một buổi thuyết 
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giảng giáo pháp của Đức Phật và một buổi diễn thuyết về các vấn 
đề thời sự trong nhân gian?

Trong khi đó, ngành khoa học giao tiếp thời nay vẫn xem 
yếu tố cử chỉ, điệu bộ có một ảnh hưởng không nhỏ trong quá 
trình giao tiếp. Vì thực tế chứng tỏ rằng, khi nói năng, điệu bộ và 
cử chỉ có tính bổ trợ cho vấn đề trình bày. Thử tưởng tượng, khi 
nói mà tay, thân xuội lơ, tất sẽ tạo nên một cảm giác thiếu phấn 
chấn cho cả người nói và người nghe. Các vị diễn giả thời nay 
hầu hết đều vận dụng nhuần nhuyễn yếu tố này trong những buổi 
diễn thuyết. Ngay như trong truyền thống sinh hoạt của các tu sĩ 
Phật giáo Tây Tạng, thì ngôn ngữ cử chỉ và điệu bộ cũng được 
tích cực vận dụng trong những cuộc tranh biện Phật pháp. Thậm 
chí, như Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiện tại, ngài cũng rất tự tại 
và hoan hỷ khi sử dụng yếu tố cử chỉ và điệu bộ, thậm chí trong 
những buổi thuyết giảng nơi đông người.

Từ hai lý do vừa trình bày, có thể cho thấy yếu tố phi ngôn 
ngữ cũng cần được vận dụng trong quá trình giao tiếp. Vấn đề 
là vận dụng yếu tố đó làm sao đừng để tạo nên một sự phản cảm 
trong giao thức văn hóa cộng đồng. Ở đây, trong giao tiếp phi 
ngôn ngữ, điều cần nhất là phải tạo nên một sự tương ưng với 
hoàn cảnh và hội chúng, nhằm đem đến một hiệu quả tối ưu trong 
giao tiếp với một người hay nhiều người.

kẾT LUẬN

Giao tiếp là nhu cầu căn bản của con người, nhằm duy trì 
hoạt động sống ở nghĩa rộng nhất, thể hiện qua sự trao đổi thông 
tin giữa người với người. Có giao tiếp, con người sẽ từng bước 
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kiện toàn những phẩm chất sống theo thú hướng nghiệp lực riêng 
mình. Giao tiếp không chỉ giới hạn trong lời nói, ngôn ngữ, chữ 
viết, mà còn thể hiện dưới những dạng thức khác nhau như ánh 
mắt, hình ảnh, âm thanh… Quá trình giao tiếp đạt đến trình độ 
nghệ thuật, đó là sự chuyển đạt và bảo lưu trọn vẹn thông tin từ 
người nói cho đến người nghe, là sự tổng hòa và phối hợp nhuần 
nhuyễn giữa các thủ pháp giao tiếp cùng các tính chất đặc thù của 
ngôn ngữ. Với người xuất gia, giao tiếp ở nghĩa rộng được hiểu 
là sứ mạng hoằng hóa độ sanh. Trong bất cứ ý nghĩa nào, người 
xuất gia có hai việc cần phải tư lượng khi giao tiếp: Nói pháp hay 
giữ im lặng của bậc Thánh50.
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ỨNG XỬ VỚI TIỀN BẠC VÀ TÀI SảN
Vì hạnh phúc nhiều người, 

Hãy gầy dựng tài sản1. 

Mặc dù viễn ly tài sản và tiền bạc, thế nhưng Đức Phật vẫn 
có những quan tâm hết mực xác đáng về vấn đề này. Vì lẽ, Ngài 
vẫn cho phép hàng đệ tử tại gia sống chung với các dục theo 
những chuẩn mực nhân bản và nhân văn. 

qUAN NIỆm CủA ĐỨC PHẬT VỀ VấN ĐỀ TIỀN BẠC, TÀI SảN

Với Đức Phật, tiền bạc và tài sản chỉ là phương tiện sống 
không thể thiếu của con người nói chung và của hàng cư sĩ nói 
riêng. Sống thì phải có phương tiện. Biết tạo ra phương tiện hợp 
pháp cũng như quản lý và sử dụng tốt phương tiện, chứng tỏ một 
người cư sĩ chuẩn mực và trưởng thành. Có được tài sản và sử 
dụng chúng hợp lý là hai trong bốn điều hạnh phúc được Phật dạy 
trong kinh Tăng Chi2.

Theo quan điểm của Đức Phật, một đời sống có ý nghĩa là 
một đời sống không bận tâm quá nhiều về tiền bạc và tài sản. Một 
đời sống mà ở đó con người có đủ điều kiện để nuôi sống thật dễ 
dàng3, là lý tưởng sống của người cư sĩ tại gia. Nếu như đời sống 
quá khó khăn, nếu như thường xuyên lâm vào cảnh túng thiếu, 
thì dễ dẫn đến bất hạnh kéo theo là phải mang nợ và thậm chí dễ 
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bị sa ngã vào những phương cách mưu sinh bất chánh. Tiến trình 
đó được Đức Phật mô tả rất rõ trong kinh: như vậy, nghèo khổ là 
một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời; mắc nợ cũng là một 
sự đau khổ cho người có tham dục ở đời; tiền lời cũng là một sự 
đau khổ cho người có tham dục ở đời; bị hối thúc, đốc thúc cũng 
là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời; bị theo sát gót, 
bị truy tìm cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời; 
bị bắt trói cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời4. 
Quả thực, không gì rõ ràng hơn khi Đức Phật khái quát quá trình 
dẫn đến đau khổ khi lâm vào cảnh túng thiếu: nghèo khổ - mắc nợ 
- tiền lời - bị hối thúc - bị truy tìm - bị bắt trói - đau khổ. Trong xã 
hội hiện đại hôm nay, nếu như nhìn thật sâu vào thực tế đời sống, 
chúng ta dễ dàng phát hiện chuỗi liên hệ nhân quả bất hạnh này, 
thỉnh thoảng xuất hiện trên một số kênh thông tin. Ở đây, có thể 
thấy rằng, một đời sống tự chủ về tiền bạc, thanh thản về thân và 
tâm, sống không hổ thẹn với lòng, dám ngửa mặt với đời, không 
mắc nợ ai, là một trải nghiệm hạnh phúc. Không mắc nợ là hạnh 
phúc5 là điều được Đức Phật xác quyết rõ ràng. 

Quán sát thực tại xã hội thuở xưa, Đức Phật đã nhận thức rất 
rõ, một trong những nguyên nhân tạo nên sự bất an trong xã hội 
như cướp bóc, tham nhũng, bạo hành… cũng bắt nguồn từ những 
vật vã và bế tắc, trong nỗ lực tìm kiếm phương kế sinh nhai, hoặc 
xuất phát từ sự nghèo khó cùng tột của con người. Kinh Cứu La 
Đàn Đầu6 đã chỉ rõ, nếu như một đất nước quá nghèo khổ, thì các 
loại tội phạm, giặc cỏ, các tệ nạn xã hội cũng như nạn cướp bóc 
rất dễ xảy ra. Là một quân vương thông tuệ, sẽ không chỉ nghĩ 
đến việc trừng trị những người này, vì giải pháp trừng trị chỉ là 
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giải pháp nhất thời, không phải là con đường tốt nhất để đem đến 
sự bình an cho xã hội, cũng như không thể ngăn ngừa các loại tội 
phạm phát sanh. Cách tốt nhất theo kinh văn: nếu theo phương 
pháp sau đây bọn giặc cỏ ấy sẽ được trừ diệt một cách hoàn 
toàn: những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về nông nghiệp 
và mục súc, Tôn vương hãy cấp cho những vị ấy hột giống và 
thực vật; những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về thương 
nghiệp, Tôn vương hãy cấp cho những vị ấy vốn đầu tư; những vị 
nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về quan chức, Tôn vương hãy 
cấp cho những vị ấy vật thực và lương bổng. Và những người này 
chuyên tâm vào nghề riêng của mình sẽ không nhiễu hại quốc độ 
nhà vua. Và ngân quỹ nhà vua sẽ được dồi dào, quốc độ sẽ được 
an cư lạc nghiệp, không có tai ương, ách nạn và dân chúng hoan 
hỷ vui vẻ, cho con nhảy trên ngực, sống chẳng khác gì với nhà 
cửa mở rộng7.

Như vậy, sự an lạc của mỗi người là cơ sở bình an của tất 
cả mọi người. Khi mỗi chúng sanh không còn đói khổ, khi đất 
nước ngày một đi lên, khi sự quan tâm của các nhà lãnh đạo sâu 
sát với thực tế đời sống… thì hạnh phúc, bình an sẽ có mặt trong 
đời sống của mỗi con người. Ở đây, có thể thấy chủ trương xuyên 
suốt trong giáo lý của Đức Phật là nhằm giúp chúng sanh vơi bớt 
và thậm chí đoạn tận khổ đau trong nghĩa hiện thực nhất. Sự phú 
cường của một quốc gia, của một thôn xóm, của một gia đình... 
cũng là những điều mà Đức Phật mong mỏi, quan tâm. Trong ý 
nghĩa cụ thể, có thể thấy quan niệm về tiền bạc và tài sản cũng là 
một sự quan tâm sâu đậm của Đức Phật đối với hiện thực sống 
của con người nói chung.

177 



Theo quan điểm của Phật giáo, tự thân tài sản và tiền bạc 
chưa nói lên được điều gì. Vấn đề chính là ở chỗ thái độ cũng 
như cách hành xử của con người, nói lên thực chất giá trị của tiền 
bạc và tài sản. Ở nơi này, tiền bạc và tài sản có thể là vô nghĩa, 
nhưng ở không gian khác, chúng có thể là phương tiện dẫn đến 
an lạc, hạnh phúc hoặc là đối tượng tiềm ẩn nguy hiểm, đau khổ 
và bất an. Hình ảnh một hồ nước đầy đủ các tính chất tối ưu cho 
sức khỏe của con người, nhưng không được phát hiện mà ẩn tàng 
trong núi sâu, là ví dụ sinh động về thực chất của tiền bạc và tài 
sản. Kinh ghi: ví như một hồ nước tại chỗ vắng người, với nước 
trong sáng, với nước mát lạnh, với nước dịu ngọt, với nước trắng 
tinh, với bờ bến tốt đẹp và khả ái. Nhưng không có người đến 
gánh nước, hay uống nước, hay tắm, hay sử dụng hồ nước ấy vào 
bất cứ công việc gì. Như vậy, thưa Ðại vương, nước ấy không 
được thọ dụng chơn chánh sẽ đưa đến tổn giảm, không đưa đến 
thọ hưởng8. 

Nơi đây, quan điểm của Đức Phật về tài sản và tiền bạc hết 
mực rõ ràng: tài sản và tiền bạc chỉ là phương tiện, nội hàm bản 
chất vô thường, là phước báo của nhiều kiếp quá khứ và nỗ lực 
trong hiện tại, cần được sử dụng hợp lý nhằm đáp ứng và thỏa 
mãn những mục tiêu chân chánh, đúng pháp. 

PHươNG THỨC TẠO dựNG TÀI SảN, TIỀN BẠC

Muốn có được tiền bạc và tài sản thì phải nỗ lực tạo dựng. 
Tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của mỗi cá nhân để có thể lựa 
chọn cho mình một sinh kế phù hợp. Với một cái nhìn đại lược, 
Đức Phật cho rằng con người có thể kiếm sống qua một số sinh 
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kế như: nông nghiệp, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, thương 
nghiệp, công chức, quân đội… thậm chí bất cứ ngành nghề nào 
hiện có trong xã hội9. Miễn làm sao, cần phải khéo léo, tinh thông, 
giỏi giang trong mỗi ngành nghề của mình, yếu tố đó, kinh Tăng 
Chi gọi là đầy đủ sự tháo vát10.

Trong những ngành nghề mà kinh văn thường mô tả, có lẽ 
lãnh vực thương nghiệp, kinh doanh là một những ngành nghề 
được lưu lại nhiều nhất trong kinh điển. Theo Đức Phật, kinh 
doanh là một ngành nghề nhanh chóng đạt được về tài sản lớn 
mạnh và rộng lớn11. Theo kinh văn, muốn thành công trong kinh 
doanh, doanh nhân phải hội đủ ba điều kiện cơ bản: Có mắt, khéo 
phấn đấu và xây dựng được cơ bản12.

Trước hết, doanh nhân phải biết rõ thương phẩm của mình. 
Mỗi thương phẩm có những đặc tinh khác nhau, nội hàm giá trị 
khác nhau, cách thức bảo quản, vận chuyển khác nhau, giá cả sẽ 
thay đổi trong những thời điểm khác nhau. Mua thương phẩm 
ở đâu, vào thời điểm nào, giá cả ra sao để đem lại lợi nhuận tốt 
nhất… là những yêu cầu bắt buộc cần phải có đối với một thương 
nhân. Nhận thức rõ ràng về đặc tính cũng như giá trị thương 
phẩm và lợi nhuận mà thương phẩm đem lại, gọi là người buôn 
bán có mắt. 

Yếu tố người buôn bán có mắt cũng còn được xem là tầm 
nhìn, là chiến lược kinh doanh. Yếu tố này, cũng được đề cập 
rất mực chi tiết và rõ ràng trong kinh Tiểu Bộ, chuyện Tiền thân 
Cullakasetthì13. Theo kinh văn, từ xác một con chuột chết, nhưng 
với phương thức kinh doanh tích tiểu thành đại, lấy ngắn nuôi dài 
của người buôn bán có mắt, cộng với phước quả đã gieo từ nhiều 
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đời, kết hợp với các điều kiện thuận lợi khác, người thiện nam 
nghèo khốn đã từng bước xây dựng được một sự nghiệp vững 
vàng. Sự kiện này được Đức Phật tán thán: Bậc trí với ít vốn/ Bậc 
có mắt, ít hàng/ Tự xây dựng cho mình/ Tài sản lớn như vậy/ Như 
dùng hơi thở mình/ Thổi lớn đám lửa nhỏ14.

 Thứ hai, trong hoạt động kinh doanh, sự chu chuyển, vận 
hành của hàng hóa là một minh chứng cho sự ổn định và phát 
triển. Mua hàng trong những thời điểm thích hợp và đem chúng 
đến tay người tiêu dùng một cách thông minh, chứng tỏ bản lĩnh 
của một người kinh doanh tốt. Ngoài ra, sự tích cực, năng động 
được xem như một yếu tố mang tính sống còn của hoạt động kinh 
doanh. Chợ búa thì phải ồn ào, kinh doanh thì phải tích cực, năng 
động. Một thái độ ù lì chậm chạp, không thích hợp cho hoạt động 
kinh doanh. Doanh nhân khi hoàn thiện được đức tính này, kinh 
văn gọi là người buôn bán khéo phấn đấu.

Kế đến, hai yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh 
dù ở bất cứ thời đại nào, đó chính là sự bảo chứng và niềm tin. 
Bảo chứng là sự khẳng định tiềm lực tự thân và niềm tin thì do 
tha nhân đem lại. Không có vốn để bảo chứng thì không thể làm 
ăn và không có niềm tin ở tha nhân thì hoạt động kinh doanh sẽ 
trở nên đình trệ. Nhìn vào tổ chức một doanh nghiệp hay một 
cửa hiệu buôn bán, nếu như những người kinh doanh kia không 
có vốn cơ bản, không có tài sản vững vàng, mất niềm tin với các 
đối tác, mất niềm tin với người tiêu dùng… thì không sớm hay 
muộn, hoạt động kinh doanh sẽ nhanh chóng bị phá sản. Ở đây, 
hoạt động kinh doanh sẽ trở nên phát đạt, nếu như người buôn 
bán, kinh doanh tạo dựng được một số vốn làm ăn vững chãi, có 
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một uy tín nhất định trong giới kinh doanh, thực hiện trọn vẹn các 
trách vụ cần làm đối với người thân và những ai cộng sự. Kinh 
Tăng Chi gọi đó là người buôn bán xây dựng được cơ bản.

Thuở xưa, hoạt động buôn bán chỉ mang tính đơn giản, nhỏ 
lẻ, mặc dù vậy, ba yếu tố then chốt trong hoạt động kinh doanh 
được Đức Phật khẳng định như có mắt, khéo phấn đấu và xây 
dựng được cơ bản có tác dụng rất lớn trong hoat động kinh doanh 
thời đó. Trên một chừng mực nhất định, ba yếu tố này vẫn mang 
ý nghĩa thời sự nếu như chúng ta liên hệ đến bối cảnh cụ thể của 
hoạt động kinh doanh hiện nay. Buôn bán là con đường ngắn nhất 
để gầy dựng tài sản. Khẳng định này, xét về mặt tư liệu lịch sử, 
có lẽ kinh Phật là cơ sở phát ngôn đầu tiên.

SỬ dụNG TÀI SảN HợP Lý

Được thọ dụng hợp lý tài sản do mình tạo ra đồng thời dùng 
tài sản đó lo cho những người thân trong gia đình và làm các 
công đức cần thiết, là một trong bốn điều hạnh phúc khi sống 
trong đời theo lời Phật dạy. Kinh gọi đó là lạc thọ dụng15. Theo 
kinh văn, với một người cư sĩ chân chánh thì tiền bạc và tài sản 
cần phải sử dụng cho những mục đích: đem lại an lạc cho mình, 
đem lại an lạc cho cha mẹ, đem lại an lạc cho vợ con, đem lại an 
lạc cho người phục vụ, cho người làm công, đem lại an lạc cho 
bạn bè thân hữu; đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn, thiết trí các 
sự cúng dường hướng thượng16.

Việc sử dụng tài sản nhằm đáp ứng các nhu cầu cá nhân 
đúng pháp được Phật chấp nhận. Đem lại an lạc cho mình còn 
có nghĩa sử dụng tiền bạc, tài sản đáp ứng những nhu cầu chính 
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đáng của cá nhân như ăn, mặc, ở và các phương tiện sống cơ bản 
khác. Hình ảnh một đại phú gia giàu có tột bậc nhưng chỉ ăn đồ 
ăn hư cũ, mặc đồ rách rưới, phương tiện đi lại tạm bợ, chết trong 
đau khổ, cô đơn và để lại vô khối tài sản, được vua Pasenadi nước 
Kosala miêu tả kỹ càng: Bạch Thế Tôn, có đến tám triệu đồng 
tiền vàng, không nói đến tiền bằng bạc. Bạch Thế Tôn, tuy vậy đồ 
ăn của triệu phú gia chủ ấy lại chỉ gồm có cháo tấm chua ngày 
hôm qua để lại. Còn vải mặc chỉ mang vải gai may thành ba tấm. 
Còn xe thì đi xe nhỏ, cũ kỹ và hư nát, có gắn tán che bằng lá17. 
Tự thân giàu có, nhưng không dám chi tiêu cho bản thân, thậm 
chí không dám đáp ứng những nhu cầu sống cơ bản, là điều bất 
hạnh cho bất cứ ai khi sống trong đời. Và, càng bất hạnh hơn, khi 
người phú gia mà kinh văn vừa mô tả lại không có con, và do vậy, 
toàn bộ tài sản của ông ấy bị sung công sau khi ông quá vãng. 
Từ đây, mới thấm thía ý nghĩa sự phù du của tài sản và tiền bạc. 
Cũng từ sự kiện này, cần phải ý thức rằng, sử dụng tài sản và tiền 
bạc nhằm đáp ứng các nhu cầu sống cơ bản của bản thân là điều 
chân chánh, đúng pháp. 

Nếu như chỉ dừng lại ở mục tiêu nhằm thỏa mãn cho nhu 
cầu cá nhân thì hoạt động tạo dựng tài sản và tiền bạc sẽ trở nên 
vô nghĩa, mất sức sống, thậm chí dẫn vào con đường bại vong 
như sự khẳng định trong kinh Tiểu Bộ: Người giàu có tài sản/ 
Có vàng bạc thực vật/ Hưởng vị ngọt một mình/ Chính cửa vào 
bại vong18. Ở ngay đây, mặc dù về cơ bản, tất cả chúng sanh đều 
tồn tại nhờ đồ ăn19 nhưng nếu như chỉ sử dụng toàn bộ tài sản và 
tiền bạc kiếm được chăm lo cho bản thân, thì chưa thật sự toàn 
vẹn về nhân cách. Cần phải thấy, nhân cách của một con người 
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không những bị ảnh hưởng bởi phương thức sinh nhai, mà còn 
bị chi phối bởi cách thức sử dụng tiền bạc. Một người cư sĩ toàn 
vẹn về nhân cách, từ trong kinh gọi là chân nhân, sẽ sử dụng tài 
sản và tiền bạc kiếm được không những chỉ phục vụ nhu cầu của 
cá nhân, mà còn phải chăm lo những người thân cũng như những 
cộng sự của mình.

Trên phương diện liên hệ xã hội, sự thành công của một 
người có sự liên hệ, tác động sâu xa từ nhiều người. Một người 
cư sĩ lý tưởng phải thấy được mối liên hệ sâu xa này và có những 
gia tâm hỗ trợ đúng mực. Các chương trình an sinh xã hội, các 
việc làm phúc lợi tại địa phương, nhằm đem lại sự tiện nghi, bình 
an cho nhiều người đang sống… cũng là những việc mà người cư 
sĩ chân chánh cần sử dụng tài sản và tiền bạc của riêng mình để 
góp phần thực hiện. Ai trồng vườn, trồng rừng/ Ai dựng xây cầu 
cống/ Ðào giếng, cho nước uống/ Những ai cho nhà cửa/ Những 
vị ấy ngày đêm/ Công đức luôn tăng trưởng/ Trú pháp, cụ túc 
giới/ Những vị ấy sanh Thiên20.

Đời sống là một dòng chảy của nhiều sinh mệnh liên tục nối 
tiếp nhau. Sắc thân kế tục sắc thân, đời sống nối tiếp đời sống. 
Bản thân của chúng ta là thành quả của sự kế thừa di sản cả vật 
chất và tinh thần của nhiều thế hệ đi trước. Và do vậy, việc tri ân 
tiền nhân cũng là ứng xử đạo đức cần có của người cư sĩ chân 
chánh. Ngay đây, việc sử dụng tài sản tiền bạc cho những buổi lễ 
tế tự, hiến cúng cũng là điều cần làm. Theo kinh văn, người cư 
sĩ cần phải thực hiện các lễ hiến cúng như hiến cúng cho bà con, 
hiến cúng cho khách, hiến cúng cho các vong linh quá khứ, hiến 
cúng cho vua, hiến cúng cho chư Thiên21.
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Như vậy, người cư sĩ chân chánh phải biết sử dụng tài sản lo 
cho bản thân, gia đình, bà con họ hàng, cộng sự, bạn bè, công ích 
xã hội, hiến cúng tiên linh và phụng sự Tam bảo… là những cách 
sử dụng tài sản, tiền bạc đúng pháp được Phật khuyến khích. 
Kinh văn sử dụng hình ảnh hết mực sinh động: Ví như, này Gia 
chủ, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô 
có thục tô, từ thục tô có tinh túy của thục tô, đề hồ, tinh túy thục 
tô được xem như tối thượng ở đây. Cũng vậy, này Gia chủ, trong 
mười hạng người hưởng dục này, vị hưởng dục này, tầm cầu tài 
sản đúng pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản 
đúng pháp và không dùng dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, 
hân hoan, chia sẻ và làm các công đức, thọ hưởng các tài sản ấy, 
không tham đắm, không đắm say, không mê loạn, thấy được sự 
nguy hại, có xuất ly với trí tuệ. Trong mười hạng người hưởng 
dục này, hạng người này là tối thượng, tối thắng, thượng thủ, vô 
thượng và tối tôn22. 

Nếu thử làm một phép thống kê nhỏ, có thể thấy rằng, sử 
dụng tài sản, tiền bạc vì mục tiêu tha nhân là điều được Đức Phật 
chú trọng, quan tâm vì chúng có tần số xuất hiện khá cao trong 
nhiều kinh điển.

qUảN Lý VÀ BảO VỆ TÀI SảN

Trong vấn đề quản lý hợp lý tiền bạc và tài sản, kinh Giáo 
thọ Thi Ca La Việt, Đức Phật đã khéo phân tích: nên chia tài sản 
ra làm bốn, một phần dành cho việc chi dụng những nhu cầu 
hợp lý của bản thân mình và những người thân liên quan, hai 
phần kế tiếp dành cho việc đầu tư vào các kế hoạch phát triển 
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kinh tế và phần cuối cùng cất kỹ, để dành, phòng khi khó khăn 
hoạn nạn. Kinh ghi: Tài sản cần chia bốn/ Để kết hợp bạn bè/ 
Một phần mình an hưởng/ Hai phần dành công việc/ Phần tư, 
phần để dành/ Phòng khó khăn hoạn nạn23. Chuyện tiền thân 
Kancanakkhandha24 trong kinh Tiểu Bộ cũng đưa ra quan điểm 
tương tự như thế. Trong sự gập ghềnh bất an của thực tế đời sống, 
xưa cũng như nay, cách quản lý tài sản này cũng là một quan 
điểm có giá trị tham khảo, vận dụng.

Tiền bạc và tài sản là cội nguồn của nhiều phương tiện. Từ 
tiền bạc và tài sản, con người có thể biến ước mơ chính đáng 
thành những hiện thực sinh động trong đời. Ở một tầng nghĩa 
nào đó, tài sản và tiền bạc được ví như sinh mạng thứ hai của con 
người. Đôi khi người ta bất chấp sinh mạng để bảo vệ tài sản, vì 
họ xem sinh mạng thứ hai này quan trọng hơn sinh mạng thực của 
chính mình. Đây là một nhận thức sai lầm về bản chất của tài sản, 
tiền bạc. Do bởi yếu tố đặc thù này, tài sản bị nguy hiểm về lửa; 
bị nguy hiểm về nước; bị nguy hiểm về vua; bị nguy hiểm về trộm 
cướp; bị nguy hiểm về các người thừa tự không khả ái25. Đây là 
những mối nguy hiểm thường trực, có khả năng tiêu tán tài sản 
một cách nhanh nhất. Đơn cử như các thảm họa, thiên tai. Khi 
đối diện với những hiện tượng này, dù có được bảo vệ vững chắc 
cách mấy đi chăng nữa, thì tiền bạc và tài sản sẽ nhanh chóng 
tiêu vong. Không những thế, với những gia đình thiếu phước, đã 
sản sinh ra những người con phá gia chi tử, đây cũng là một thực 
tế đã và đang xảy ra trong nhiều gia đình. Người thừa tự không 
khả ái là từ dùng trong kinh để chỉ cho trường hợp này. Ở đây, 
việc tạo dựng tải sản cũng cần phải song hành với dạy bảo con 
cái, là một lưu ý quan trọng được rút ra từ sự kiện này. Vì thực 
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tế cho thấy rằng, có những bậc cha mẹ cứ mãi lo tạo dựng tài sản 
và tiền bạc, cũng với mục đích chân chánh là để lại cho con thôi, 
nhưng do không quan tâm dạy bảo con kịp thời, đến khi cha mẹ 
già yếu và con cái thừa hưởng gia sản, thì gia sản sẽ nhanh chóng 
bại vong. Từ những điều trình bày, cần phải thấy, làm ra tiền bạc 
và tài sản đã khó, và do vậy việc giữ gìn và bảo vệ chúng cũng là 
một trong những việc cần quan tâm của người cư sĩ.

Trên phương diện liên hệ đến chủ thể tạo ra tài sản, một khi 
cơ nghiệp vững vàng, thì đó cũng là lúc những biến thể của dục 
vọng luôn hiện hữu đoanh vây, sẵn sàng góp phần làm tiêu tán tiền 
bạc và tài sản mà chủ nhân đã tích cóp, dành dụm. Nguy cơ đó được 
Phật chỉ rõ: có bốn cửa xuất để tiêu phí tài sản thâu nhập: “Ðam mê 
đàn bà, đam mê rượu chè, đam mê cờ bạc; bạn bè kẻ ác, thân hữu 
kẻ ác, giao du kẻ ác”26. Đây chỉ là những yếu tố tiêu biểu cho nguy 
cơ làm thất thoát tài sản. Trong kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt liệt kê 
có ba mươi sáu thứ có khả năng làm phung phí tài sản mà khởi đầu 
từ sáu nguyên nhân: Đam mê các loại rượu là nguyên nhân phung 
phí tài sản. Du hành đường phố phi thời là nguyên nhân phung phí 
tài sản. La cà đình đám hí viện là nguyên nhân phung phí tài sản. 
Ðam mê cờ bạc là nguyên nhân phung phí tài sản. Giao du ác hữu 
là nguyên nhân phung phí tài sản. Quen thói lười biếng là nguyên 
nhân phung phí tài sản27. Vì thực tế đời sống của con người được 
triển khai trên nền tảng của hệ thống các dục vọng28, mong mỏi được 
thỏa mãn dục vọng là đặc tính cố hữu của chúng sanh nói chung và 
của con người nói riêng. Dục vọng thì đa dạng và không thể kể hết, 
thế nên khi chạy theo các dục nói chung là một nguy cơ lớn, mà 
người cư sĩ cần phải tỉnh táo nhận ra và cố gắng kiểm soát, để 
không thất thoát tiền bạc và tài sản một cách vô nghĩa.
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Từ thực tế tương đối, có thể thấy rằng tài sản và tiền bạc là 
phương tiện sống của con người. Con người không thể sống thiếu 
phương tiện. Tạo dựng phương tiện đã khó, việc giữ gìn phương 
tiện không để chúng thất thoát lại là việc khó hơn. Giữ gìn, bảo 
quản được tài sản, tiền bạc, kinh gọi đó là đầy đủ sự phòng hộ29. 
Hình ảnh một hồ nước, được Đức Phật ví dụ như tiền bạc và tài 
sản, có nguồn cấp nước, được bảo hộ kỹ càng, có các đường 
dẫn nước phục vụ đời sống, không để thất thoát lãng phí, thỉnh 
thoảng lại gặp trời mưa, thì hồ nước đó ngày càng sung mãn và 
đem lại lợi lạc cho nhiều người. Ẩn dụ sinh động này được lặp lại 
nhiều lần trong kinh Dìghajanu, Người Koliya30.

THáI Độ SỐNG CủA NGườI Cư Sĩ ĐỐI VỚI TÀI SảN, TIỀN BẠC 

Nỗ lực mưu sinh, nỗ lực làm giàu là điều đáng trân trọng. 
Tuy nhiên cách thức làm giàu của mỗi người không ai giống ai, 
vì phương thức sinh nhai nói lên tầm mức của một con người và 
hơn thế, nó lưu lại dấu ấn đạo đức. Nói rõ hơn, mưu sinh hoặc 
làm giàu thì phải có đạo đức. Không thể bất chấp phương tiện để 
mưu sinh, vì lẽ khi mưu sinh bất chánh, hoa trái sẽ gắn kết với 
bất hạnh và khổ đau. Ở đây, kiếm sống bằng phương thức chân 
chánh, thuật ngữ gọi là chánh mạng, là điều được Phật khuyến 
cáo. Một người cư sĩ đúng mực sẽ tránh xa những ngành nghề 
tiềm ẩn những nguy cơ gây ra đau khổ bất an, cho mình và cho 
người. Ở thời Phật, Ngài đã khuyến cáo một số ngành nghề mà 
người cư sĩ thuần thiện không nên làm. Đó là các ngành nghề 
như: Buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn 
bán rượu, buôn bán thuốc độc31. Với sự phát triển của xã hội 
nghiêng về việc tìm kiếm và thỏa mãn các dục như xã hội ngày 
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nay, thì khuyến cáo đó của Đức Phật nên chăng cần được mở 
rộng đối với một số ngành nghề mang tính nhạy cảm mà không 
tiện kể hết ra đây.

Thứ hai, giàu có không phải là cái tội. Tội lỗi hay không 
là do cung cách sống, thái độ sống của người sở hữu tiền bạc và 
tài sản. Có những người quen sống với điều kiện sở hữu bình 
thường. Đột nhiên gặp được lộc lớn do thừa kế hay do các thiện 
nhân duyên khác, nên họ dễ dàng choáng ngợp trước hấp lực 
kinh hoàng này. Đây là cửa ngõ dẫn đến những bất hạnh, khổ đau 
khi không quản lý được tài sản và tiền bạc. Câu chuyện Vàng hay 
Rắn là một minh họa sống động trong trường hợp này. Với điều 
kiện nghiệp cảm tự thân của chúng sanh nói chung, Đức Phật vẫn 
e ngại băn khoăn, vì biết rằng nguy cơ bị tiền bạc và tài sản sai sử 
là điều dễ dàng xảy ra đối với một người cư sĩ bình thường. Vì hơn 
ai hết, Ngài biết rằng: Ít thay là những người trong đời này, sau khi 
được tài sản phong phú, dồi dào, lại có thể không bị lôi cuốn, không 
bị chìm đắm, không bị say mê trong các dục và không có những hành 
vi không tốt đẹp đối với người khác. Trái lại, thật là nhiều thay những 
người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú, dồi dào, có thể bị 
lôi cuốn, bị chìm đắm, bị say mê trong các dục và có những hành vi 
không tốt đẹp đối với các người khác32. Từ đoạn kinh vừa dẫn trên, 
có thể thấy rằng, làm chủ được tiền bạc, không bị tiền bạc sai sử 
là thái độ sống đúng mực của người cư sĩ chân chánh.

Thứ ba, sự phát triển bền vững của đời sống con người nói 
chung là sự phối hợp cân bằng giữa những giá trị vật chất cùng 
những điều kiện tinh thần. Xưa nay trong quan niệm thường tục, 
người ta chỉ thấy tài sản và tiền bạc qua hiện hữu vật chất mà 
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không thấy được phương diện thứ hai, sâu hơn của tài sản, tiền 
bạc. Rõ ràng hơn, Đức Phật không bảo chúng sanh chỉ quan tâm 
và dừng lại ở tài sản vật chất, mà Ngài quan tâm đến những tài 
sản thuộc lãnh vực tinh thần. Vì thực tế thì tài sản vật chất luôn 
bị chi phối bởi lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù 
địch33. Còn những tài sản thuộc về những giá trị tinh thần luôn 
bền vững với thời gian. Đó là các tài sản thuộc về niềm tin (tín 
tài), từ việc thực hành các chuẩn mực đạo đức căn bản (giới tài), 
biết xấu hổ với người (tàm tài), biết tự thẹn với mình (quý tài), 
biết lắng nghe những điều lợi ích, thiện pháp (văn tài), biết san 
sẻ với người khốn khó và biết phụng cúng các bậc tôn trưởng 
(thí tài), biết trưởng dưỡng hạt giống trí tuệ, tạo những điều kiện 
thuận lợi để trí tuệ phát sanh (tuệ tài). Bảy tài sản này, này Ugga, 
không bị lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch 
chi phối34. Cũng theo kinh văn vừa nêu, nếu như bất cứ ai hội đủ 
bảy thứ tài sản này, sẽ là bậc phú hào đúng nghĩa mà ngay cả Trời 
và Người cũng khó có thể so sánh.

Tài sản và tiền bạc là thực tại sinh động, gắn kết với đời 
sống của người cư sĩ tại gia. Nhận thức đúng về bản chất của 
chúng để tùy duyên ứng xử là việc quan thiết của người cư sĩ 
thuần thiện.
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NGHI Lễ ĐờI NGườI
Những ai quy y Phật
Sẽ không đọa ác thú
Sau khi bỏ thân Người
Sẽ sanh làm chư Thiên1.

dẫN LUẬN VỀ NGHI Lễ VÀ ĐẠO ĐỨC

Nghi lễ là ứng xử đạo đức cần có của con người. Sống làm 
người, cần phải có nghi lễ. Sự hiện hữu của những ứng xử mang 
tính nghi lễ trong thực tiễn đời sống nói lên tầm mức giá trị của 
một con người, một chủng tộc hay một thời đại. Vì lẽ, sự hiện 
hữu của lễ nghi là sự hiện hữu của đạo đức. Trong suốt diễn trình 
phát triển của lịch sử nhân loại nói chung và ngay cả một con 
người cụ thể nói riêng, từ khi sanh ra cho đến khi chết, cần phải 
tuân hành nhiều dạng thức nghi lễ. Có những lễ nghi đem đến an 
lạc, hạnh phúc cho con người và cũng có những lễ nghi đem đến 
sự trói buộc, bất an và triền miên đau khổ.

Đành rằng, Đức Phật luôn chống đối lại việc chấp chặt vào 
những quy tắc đạo đức và lễ nghi, nhất là những thiết chế lễ nghi 
không nội hàm tính chất giải thoát2. Theo Đức Phật, thọ trì và 
giữ chặt những thiết chế nghi lễ tự trói buộc mình, không đem 
đến giải thoát, hướng thượng, thì được xem là hành trì giới cấm 
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thủ (sìlabbata-paràmàs)3. Trong khi đó, những thiết chế, những lễ 
nghi do Đức Phật chế định đều nhằm đem đến giải thoát cho bản 
thân, cho an lạc số đông, cho đời này và đời sau nên được gọi là 
thiện pháp, thiện giới4. 

Từ đây có thể thấy, quan tâm đến nghi lễ cùng những thiết 
chế của chúng cũng là một trong những nội dung được Đức Phật 
chú trọng, quan tâm. Lễ nghi được hiểu ở đây là những quy định, 
những thiết chế mang tính khuôn mẫu, từ được dùng trong kinh 
điển thường gọi là các học pháp5 mà người đệ tử Phật cần phải 
tuân giữ, vâng  làm. Và như vậy, lễ nghi tương đồng với giới luật. 
Một người sơ cơ quy y Tam bảo thì cần phải dạy họ thế nào, đi 
đứng ra sao, lễ bái thế nào, và thậm chí ngay cả một cô con dâu 
mới về nhà chồng thì cần phải ứng xứ thế nào cho hợp lẽ… đã 
được Đức Phật phân định và hướng dẫn hết sức rành rẽ trong 
nhiều bài kinh sống động. 

Một đời sống chuẩn mực là một đời sống thấm nhuần về 
đạo đức. Muốn có đạo đức, thì phải sống theo giới luật. Và, sự 
hiện hữu của giới luật đã đồng thời xác tín sự xuất hiện của nghi 
lễ. Với một người cư sĩ nói chung, thì sống và hành xử theo 
những thiết chế lễ nghi được Đức Phật minh định là một nét đẹp 
của đời sống và là phương thức sống văn minh tiến bộ.

NHữNG NGHI Lễ CHíNH YẾU TrONG ĐờI NGườI

Trong di huấn tối hậu của Đức Phật trước khi Niết-bàn, 
Ngài đã ân cần chỉ dạy: sau khi Ta diệt độ, chính Pháp và Luật ấy 
sẽ là đạo sư của các ngươi6. Sống theo lễ nghi do Phật thiết định 
cũng là một trong những cách thức sống đúng theo Pháp và theo 
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Luật. Trong Tam tạng giáo điển, lễ nghi cùng những chuẩn tắc 
ứng xử được Phật tùy duyên thiết định rất nhiều; tuy nhiên với 
những nghi quy trong cuộc đời bình thường của một người cư sĩ, 
theo khảo sát hiện tại của chúng tôi, có bốn nghi lễ chính yếu:

Quy y gieo duyên

Quy y gieo duyên thực chất là sự cầu nguyện của các bậc 
cha mẹ, hoặc sự chú nguyện của chư Phật, các vị Thánh Tăng 
hay chư Tăng, Ni. Quy y gieo duyên tạo tiền đề ban đầu để con 
cái thuần thục trên con đường đạo. Xét về lý thì đây chưa đủ điều 
kiện để cử hành một lễ quy y chính thức nên tạm gọi là Quy y 
gieo duyên. Quy y gieo duyên có thể thực hiện ngay từ khi đứa 
trẻ còn trong thai hoặc khi đã ra đời nhưng ý thức chưa độc lập.

Câu chuyện sinh động của vương tử Bồ Đề trao đổi với 
thanh niên Sanjikaputta được đề cập trong kinh Trung Bộ là cơ sở 
cho lý thuyết quy y gieo duyên. Theo kinh, thân mẫu của vương 
tử Bồ Đề “đang mang thai, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, mẫu thân 
ta bạch với Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, đứa con này của con, dù là 
con trai hay con gái, cũng xin quy y với Thế Tôn, quy y Pháp và 
quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận nó làm cư sĩ, từ nay 
cho đến mạng chung, nó trọn đời quy ngưỡng”7. Cơ sở của quy 
y gieo duyên được bổ sung bằng câu chuyện mang thai của nàng 
Suppavàsà, con gái vua Koliya, được ghi lại trong kinh Phật tự 
thuyết8. Chuyện kể rằng, nhờ sự chú nguyện của Đức Phật và chư 
Tăng, nàng Suppavàsà đã mang thai và sinh nở an toàn nên đã 
thiết trai cúng dường Phật và Thánh Tăng đến bảy ngày đêm. Câu 
chuyện càm động về sự chú nguyện của Tôn giả Angulimala9 đối 
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với người phụ nữ mang thai có cùng ý nghĩa tương tự. Ở đây, có 
thể thấy rằng, sự duy trì một tâm tưởng trong sạch, thuần thiện, 
tịnh tín, an lành trong thời gian mang thai của người mẹ cùng 
năng lực chú nguyện của chư Phật và chúng Tăng sẽ có tác động 
tích cực đối với thai nhi. Thành tựu của y khoa ngày nay đã xác 
chứng rằng, những tác động tích cực của môi trường cũng như 
của người mẹ có những ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển 
toàn vẹn của thai nhi. Lý thuyết về thai giáo ngày nay đã phần 
nào xác quyết tính đúng đắn của luận điểm đó10.

Khi con trẻ chưa khôn lớn, thì sự nâng đỡ, định hướng của 
người lớn, của các bậc cha mẹ đối với con trẻ là việc cần. Câu 
chuyện giữa thanh niên Sanjikaputta và vương tử Bồ Đề được 
tiếp tục khi bà vú hấu “ẵm ta bên hông, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, người vú 
của ta bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, vương tử Bodhi nay xin 
quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Thế 
Tôn nhận vương tử này làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, 
xin trọn đời quy ngưỡng”. Xin quy y cho con trẻ, bất kể chúng có 
nhận thức được điều đó hay không, là việc làm đã diễn ra trong 
thời Đức Phật. Tích truyện Pháp cú cũng đã ghi lại trường hợp 
này11. Hiện tượng cha mẹ vốn có truyền thống quy y Tam bảo và 
con cái vâng theo truyền thống đó nên quy y, được Phật gọi là 
những người con tùy sanh12. 

Trong những trọng trách của một bậc làm cha mẹ thì trách 
vụ khuyến khích con làm điều thiện được Phật dạy trong kinh 
Trường Bộ13 đã cho thấy rằng, hành động hướng con cái quy y 
Tam bảo, mà ở đây chính là nghi lễ quy y gieo duyên, bất luận 
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chúng có đồng ý hay không là một trong những phương thức 
hoàn hiện thiên chức của một bậc làm cha mẹ. Vì lẽ, tất cả những 
nỗ lực đó của các bậc làm cha mẹ, cũng chỉ vì muốn lợi ích, vì tìm 
hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn (đứa trẻ)14.

Tam quy, Ngũ giới và đạo lý làm người

Điều kiện cơ bản đề trở thành một người cư sĩ là phải thọ trì 
ba pháp quy y. Đó là sự khẳng định rõ ràng của Đức Phật trong 
kinh Tăng Chi: Này Mahànàma, khi nào quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y chúng Tăng, cho đến như vậy, này Mahànàma, là người 
nam cư sĩ15. Kinh Tương Ưng cũng đưa ra định nghĩa tương tự16. 
Một khi đã quy y Tam bảo, người cư sĩ đó tất sẽ không bị đọa 
lạc vào khổ đau. Đó là sự khuyến tấn mang tính khích lệ của 
Đức Phật trong kinh văn: Này Mahànàma, một cư sĩ lâu ngày 
quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng làm sao có thể đi đến đọa 
xứ được?17. 

Quy y lâu ngày được hiểu ở đây chính là sự thuần thục về 
niềm tin của một người cư sĩ. Theo Đức Phật, ví như nhận chìm 
một ghè bơ hay một ghè đầy dầu xuống nước và đập cho chúng 
vỡ ra, những mảnh vụn của ghè ấy sẽ chìm xuống đáy nhưng dầu 
hay bơ sẽ nổi lên mặt nước18. Đức Phật còn minh giải bổ sung 
bằng hình ảnh của một gốc cây khi bị chặt đứt gốc rễ, thì gốc cây 
sẽ ngã về hướng mà từ trước đến này nó đã nghiêng về19. Người 
quy y Tam bảo lâu ngày cũng như vậy. Tuy nhiên, điều kiện để 
không bị đọa lạc là phải có niềm tịnh tín bất động đối với ba ngôi 
Tam bảo, dù bất cứ hoàn cảnh nào, như sự minh giải trong kinh: 

“Ngài là Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
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Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn”.

“Ðây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do 
người trí tự mình giác hiểu”.

“Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện hạnh; chúng Tăng 
đệ tử Thế Tôn là bậc Trực hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc 
Chánh hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như pháp hạnh, 
tức là bốn đôi, tám chúng. Chúng Tăng đệ tử này của Thế Tôn 
đáng được cúng dường, đáng được hiến dâng, đáng được bố thí, 
đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở trên đời”20.

Có thể nói, nền tảng đầu tiên của một người được xem là 
đệ tử Phật là phải quy y Tam bảo. Khi niềm tin Tam bảo được 
khẳng định vững chãi thì tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả mọi 
điều lành. Chính ở tính chất này nên Tam bảo còn mang nghĩa là 
ruộng phước. An lạc hay bất an, sự thăng hoa hay đọa lạc cũng 
như mức độ chuyển hóa nhanh hay chậm của một con người 
cũng căn cứ vào niềm tịnh tín ở nơi ba ngôi Tam bảo.

Một khi được xem là người đệ tử Phật, người cư sĩ tại gia 
cần phải phải khẳng định tính chất riêng có của mình trong hành 
hoạt đời sống. Nói rõ hơn, đệ tử Phật phải sống theo những chuẩn 
mực đạo đức căn bản, mà kinh văn gọi là giới luật, do Đức Phật 
thiết định. Theo kinh văn, một người cư sĩ hoàn thiện các chuẩn 
mực giới pháp bao gồm: từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, 
từ bỏ tà hạnh, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu. Cho đến như 
vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ đầy đủ giới21.
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Theo khảo sát bước đầu, Đức Phật nói về Ngũ giới có tần 
suất xuất hiện lên đến hàng trăm lần trong Tam tạng thánh điển, 
điều đó đã cho thấy ý nghĩa quan trọng của Ngũ giới trong đạo 
đức căn bản của con người nói chung theo quan điểm của Đức 
Phật. Trong bài thuyết giảng cho cư sĩ Anathapindika, nam cư 
sĩ hộ đạo nổi tiếng, Đức Phật dạy rằng, công đức cúng dường 
cho Đức Phật, cho Tăng chúng, hay xây dựng tu viện không 
bằng công đức thọ Tam quy và trì Ngũ giới22. Sự xác quyết đó 
đã đồng thời nhấn mạnh đến nỗ lực chuyển hóa bản thân của 
mỗi người, là mục tiêu giáo huấn mà Đức Thế Tôn hướng tới. 
Đồng thời, qua đoạn kinh vừa dẫn, đã cho thấy Tín và Giới là 
những chuẩn mực đạo đức cơ bản của đệ tử Phật nói chung và 
người cư sĩ nói riêng.

Về phương diện lợi ích thiết thực trong việc hành trì năm 
giới, trong kinh Tiểu Bộ, Đức Phật đã kể lại câu chuyện về vương 
phụ của Ngài là Suddhodana luôn tin tưởng vững chắc rằng, thái 
tử Siddhartha và dòng tộc của Ngài không bao giờ chết trẻ, hoặc 
vì đói mà chết - trong thời gian Ngài tu khổ hạnh; vì dòng tộc 
Ngài đã nhiều đời hành trì vững chắc năm giới23. Nếu lược bỏ đi 
yếu tính huyền thoại được gắn kết từ câu chuyện, thì ta có thể 
nhận ra những hạt nhân hợp lý trong mối quan hệ giữa năm giới 
và vấn đề trường thọ. Cũng trong kinh Tiểu Bộ, Đức Phật kể lại 
câu chuyện những người giữ Ngũ giới thì không bị nguy hiểm 
tánh mạng24. Trong liên hệ của đời sống hiện tại, một người biết 
“Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu… là tiền 
đề để vượt thoát mọi sự sợ hãi trong cuộc sống hiện tại25 và sẽ có 
được một đời sống vật chất vững chãi; danh thơm, tiếng tốt đồn 
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xa; an định và tự chủ trong đám đông; cận tử nghiệp nhẹ nhàng 
và khi mãn phần sẽ được sanh về cõi Trời26. 

Với những lợi ích thiết thực trong hiện tại cùng những bảo 
chứng vững chắc về tương lai khi được quy y Tam bảo; ngay từ 
thời Phật, số lượng đệ tử tại gia của Đức Phật rất đông đảo và con 
số ấy không ngừng phát triển cho đến hôm nay. Trong tính chất 
phát triển đó, Đức Phật luôn lưu ý rằng, Ngài chỉ là người hướng 
dẫn quần chúng và không chủ trương kêu gọi kẻ khác làm đệ tử 
mình. Vì lẽ giáo pháp Ngài là đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, do người trí tự mình giác hiểu27. Sự khẳng định của Bà-
la-môn Bhaddiya khi được Đức Phật hỏi, là câu trả lời cho vấn 
đề then chốt đó: Này Bhaddiya, Ta có nói với ông như sau: “Hãy 
đến, này Bhaddiya; hãy đến làm đệ tử của Ta, này Bhaddiya! Ta 
sẽ là đạo sư (của ông)” không?  - Thưa không, bạch Thế Tôn28. 
Cần phải thấy rõ tính chất quan trọng này trong khi định hướng 
cho quần chúng quy y Tam bảo.

Lễ hằng thuận - dựng vợ gả chồng

Vấn đề quan trọng để khẳng định sự trưởng thành của một 
con người đó là thời điểm dựng vợ, gả chồng. Một đôi nam nữ 
do yêu thương nhau, đến với nhau, muốn sống chung với nhau 
và nguyện “sẽ thấy mặt nhau trong đời này cũng như sẽ thấy mặt 
nhau trong đời sau”29 là khát vọng chính đáng trong đời sống 
thường tục của một người cư sĩ. Ở đây, muốn có một cuộc sống 
hạnh phúc bền vững thì ngoài bốn sự tương đồng của lứa đôi theo 
huấn thị của Phật30, thì trong không gian nghi lễ của ngày cưới, 
đòi hỏi phải có sự chứng minh và chú nguyện của chư Phật và 
chư Tăng.
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Theo lịch sử kinh điển, Đức Phật đã được mời dự lễ cưới 
của người em cùng cha khác mẹ Nanda31. Từ sự kiện này, Nanda 
đã xuất gia, nhưng ít ra qua đó đã xác chứng sự có mặt lần đầu 
tiên về yếu tố Phật giáo trong lễ cưới của thường nhân. Về sau, 
các đệ tử tại gia thân cận Đức Phật đã chủ động cầu thỉnh Đức 
Thế Tôn chứng minh và thuyết giảng cho con cái của họ trước 
và sau ngày cưới. Lời cầu thỉnh của gia chủ Uggaha là một minh 
chứng sinh động: Những đứa con gái này của con, bạch Thế 
Tôn, sẽ đi về nhà chồng. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giáo giới 
chúng. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy khuyên dạy chúng, để chúng 
được hạnh phúc an lạc lâu dài32. Đặc biệt, với nàng con dâu bất 
trị Sujata của trưởng giả Anathapindika, sau khi nghe Đức Thế 
Tôn minh giải có bảy loại vợ trên cuộc đời này, Sujata đã hối cải 
và trở thành một nàng dâu tốt33. Câu chuyện vể lễ cưới của nàng 
thiện nữ Tỳ Xá Khư đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích về yếu 
tố Phật giáo trong lễ cưới thời xưa34. Thậm chí một nhà hào phú 
Bà-la-môn thời xưa còn tham vấn Đức Phật về các tiêu chuẩn để 
lựa chọn con rể cho con gái cưng của mình35.

Từ đây có thể thấy, cử hành lễ cưới có sự hiện diện chứng 
minh của ba ngôi Tam bảo là điều kiện tốt cho hạnh phúc nam 
nữ đã có lịch sử từ thời Đức Phật. Trước hết, sự chú nguyện, gia 
trì của chư Tăng sẽ làm cho hạnh phúc của đôi lứa được vững 
bền. Thứ hai, trong buổi lễ, những trách vụ căn bản của người 
chồng và người vợ mà Phật dạy trong kinh Giáo thọ Thi Ca La 
Việt36 được chư Tăng tuyên thuyết, sẽ là những khế ước quan 
trọng trong quan hệ hôn nhân của hai người. Có thể, cần có sự 
giải thích văn kinh cho phù hợp với bối cảnh xã hội, nhưng dù 
sao những khế ước đó thể hiện tính bình đẳng trong hôn nhân và 
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đây cũng là một trong những điều kiện hạnh phúc. Thứ ba, trong 
một không gian tâm linh, với sự hiện diện của ba ngôi Tam bảo 
và các bậc cha mẹ, người thân; sự thệ nguyện sống với nhau trọn 
đời của đôi nam nữ được bảo chứng ở nhiều phương vị, và đây 
cũng là một cơ sở bổ sung làm tăng thêm tính hợp pháp cũng như 
tính bền vững của hôn nhân.

Đã từng có quan niệm cho rằng, thú hướng của đạo Phật 
là giải thoát, trong khi đó việc tổ chức nghi lễ hôn nhân tức là 
sự đồng thuận cho dòng luân hồi tiếp diễn. Hơn thế nữa, lại có 
luận điểm không đồng tình về việc người xuất gia tổ chức cưới 
hỏi, vì trong kinh, luật Phật cấm. Thật sự, đó là những quan ngại 
không có cơ sở. Thứ nhất, lộ trình tu đạo theo Đức Phật là thuận 
thứ, là từ từ37. Đức Phật vẫn khẳng định rằng ngoài lạc xuất gia 
cao quý thì còn có lạc tại gia38, và chủ đích của Ngài định hướng 
làm sao để người tại gia vẫn có khả năng tu Phật được. Đây cũng 
là trăn trở của đệ tử cư sĩ tại gia Dighajanu và đã được Phật dạy 
cho bốn pháp hạnh phúc: “Đầy đủ sự tháo vát, đầy đủ sự phòng 
hộ, làm bạn với thiện và sống thăng bằng điều hòa”39. Kế đến, 
điều Phật cấm người xuất gia tổ chức cưới hỏi liên quan đến 
việc mai mối, vì đưa mai mối là phạm vào một trong mười ba 
giới Sanghàdisesa; do vì việc làm mai mối không nhằm hướng 
dẫn người cư sĩ tu tập, tịnh tín mà như là một phương cách kiếm 
sống, hưởng lợi40. Ngày nay, việc mai mối dường như đã mất hẳn 
ý nghĩa ban đầu của chúng vì phần lớn nam nữ tự tìm hiểu và 
đến với nhau. Trong thực tế, việc cử hành hôn lễ tại chùa, thực 
chất chỉ mong cầu người xuất gia cầu nguyện, ban phước và xác 
chứng cho tâm nguyện của lứa đôi. Xét về căn bản giới luật, điều 
này không vi phạm giới điều Sanghàdisesa.
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Sanh ra đã làm bạn với thiện, lớn lên và lập gia thất trong sự 
che chở của Tam bảo, là phước báo cho bất cứ ai khi sống trong 
đời. Vì lẽ được sống và sống trong hạnh phúc thuần thiện là cửa 
ngõ dẫn đến nhiều điều lợi lạc an vui, không chỉ trong một đời.

Tang lễ và tế tự

Một sự thật không thể tránh né hay chối cãi, đó là cái chết. 
Đây là thuộc tính tất yếu của chúng sanh. Ẩn dụ sinh động mô tả 
về cái chết được Phật dạy trong kinh Tương Ưng41: như các vật 
dụng bằng gốm, tất cả đều phải bị bể, kết thúc bằng tan vỡ, hoặc 
ở lúc này hay ở khi khác. Sự thật này được Đức Phật khẳng định 
dứt khoát: Tất cả chúng sanh, thưa Ðại vương, đều phải chết, đều 
kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết42.

Nhận thức đúng và chấp nhận thực tại này không phải là 
điều đơn giản, vì lẽ con người thường không dám đối diện sự thật 
nghiệt ngã này. Câu chuyện tìm những hạt cải để cứu đứa con đã 
chết của nàng Kisa Gotami43 hay dáng vẻ hớt hãi với mái tóc đẫm 
sương của thiện nữ Visakha khi hay tin người cháu mất44 là thực 
trạng phổ biến của con người khi đối diện với cái chết. Nhận thức 
đúng về thực tại này, do đâu mà khổ đau là thái độ sống đúng 
mực của người đệ tử Phật. Và đây cũng là câu chuyện của vua 
Pasenadi được hoàng hậu Malika khéo léo dẫn dụ để cuối cùng 
nhận ra chân lý: Sầu, bi, khổ, ưu não khởi lên do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi ái45.

Từ sự nhận thức đúng đắn này, ngươi đệ tử Phật bình tâm 
đối diện với sự thật và mong mỏi được sự gia trì của Tam bảo 
trong phút cuối của đời sống. Trong lịch sử kinh điển, có lẽ một 
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trong những người cư sĩ đầu tiên thỉnh cầu đệ tử của Đức Thế 
Tôn quang lâm tư gia hộ niệm là thí chủ Anathapindika46. Đáp lại 
lời thỉnh cầu, ngài Sariputta đã quang lâm tư gia và có một bài 
pháp quan trọng trước khi thí chủ Anathapindika xả báo thân và 
được sanh lên cõi Trời. Khảo sát bước đầu từ kinh điển cho thấy, 
trong những thời pháp hộ niệm cho người sắp lâm chung thì pháp 
thức quy y Tam bảo, thọ trì Ngũ giới47, buông xả, không thủ trước 
bất cứ điều gì48, giáo nghĩa căn bản của ba pháp ấn49, là những nội 
dung thuyết giảng quan trọng cần đặc biệt nhấn mạnh. 

Với Đức Phật, Ngài không hứa khả rằng, ai làm đệ tử của 
Ngài thì khi chết sẽ được người xuất gia hộ niệm. Vì lẽ, nếu 
như chuyên tâm lo công việc hộ niệm cho tang lễ thì có lẽ Đức 
Phật đã không còn thời gian hoằng hóa, vì đệ tử Ngài quá nhiều! 
Chính vì lẽ này đã khẳng định rằng, đạo Phật không phải là đạo 
của người chết. Cho nên vấn đề được hộ niệm khi lâm chung 
cũng tùy duyên và tùy hoàn cảnh. Đọc lại sự hộ niệm lẫn nhau 
của đôi vợ chồng cha mẹ của Nakula50 là một bài học lớn về 
nghĩa vợ chồng và tình bạn đạo mà ở đây là sự hỗ trợ cho nhau 
trong thời khắc lâm chung. Đức Phật đã tán thán sự hộ niệm cho 
chồng của bà mẹ Nakula: “Thật lợi ích thay cho ông, này Gia 
chủ! Thật khéo lợi ích thay cho ông, này Gia chủ, được nữ gia 
chủ, mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muốn hạnh phúc, đã giáo 
giới, đã khuyên dạy ông”51. Và như vậy, từ cơ sở kinh điển đã 
cho thấy rằng, trong phút cuối của đời sống, được người xuất gia 
hay tại gia hộ niệm đều được Phật cho phép, và chỉ cần sự định 
hướng, an trú trong Chánh pháp đối với người đang hấp hối, là 
điều kiện cần trong căn bản tang lễ.
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Về phương diện hình thức, tang nghi của một người đệ tử 
Phật chỉ nên tiến hành trong thanh sơ, giản tiện, không nên chú 
trọng hình thức rườm rà. Trong thời Đức Phật và theo văn hóa 
Ấn Độ, thì thường chú trọng hỏa táng (thiêu xác) hoặc lâm táng 
(đưa thi thể vào rừng). Ngoài ra, tùy theo các vùng miền văn hóa 
mà có các hình thức như mai táng (chôn cất), huyền táng (treo lơ 
lửng trong các hang động), điểu táng (cho chim và thú ăn), thủy 
táng (thả xuống nước). Phật giáo luôn dung dị trong cách thức xử 
lý thân tứ đại. Tuy yêu thương con ngập trời như Kisa Gotami, 
nhưng khi được Phật khai thị, biết rằng không thể cứu vãn đứa 
con đã chết, nên nàng đã đem đặt con nàng ở nghĩa địa52 (lâm 
táng - đem bỏ thi thể trong rừng). Ngay như Đại đệ tử Xá Lợi 
Phất, sau khi ngài nhập Niết-bàn tại làng Nalaka ở Magadhans, 
thì tang lễ của ngài cũng được tiến hành đơn giản bằng pháp 
thức hỏa táng và chỉ với vài người thân dự tang lễ, sau đó người 
em Cunda đã đem xá-lợi đựng trong bát và y về bạch với Đức 
Phật53. Tuy chưa phải là tất cả, nhưng từ đây có thể thấy, tang lễ 
của những cư sĩ hay tu sĩ thời Phật không quá chú trọng vào hình 
thức lễ nghi.

Trong những trách vụ cơ bản của người cư sĩ là phải cúng 
tế các vị tiên linh, những người đã khuất, vì lẽ đó là sự thể hiện 
lòng biết ơn và là sự thể hiện tâm từ bi đối với những người quá 
vãng. Điều đó được xác tín qua lời huấn thị của Đức Phật: Này 
Gia chủ, vị Thánh đệ tử với tài sản... thâu hoạch đúng pháp. Với 
tài sản ấy, vị ấy tổ chức năm loại lễ hiến cúng; hiến cúng cho bà 
con, hiến cúng cho khách, hiến cúng cho các vong linh quá khứ, 
hiến cúng cho vua, hiến cúng cho chư Thiên54. Ở đây, trong năm 
loại hiến cúng đó, thì việc hiến cúng cho vong linh quá khứ bao 
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gồm từ những người thân thuộc cho đến các loại ngạ quỷ, cô hồn. 
Bài kinh Ngoài bức tường55 (Tirokudda Sutta) là một minh chứng 
về lễ hiến cúng cho các dạng chúng sanh đó.

Trong khi thực hiện các dạng thức tế tự, Đức Phật cũng 
lưu ý rằng không được giết hại chúng sanh để làm phẩm vật 
tế tự. Điều đó được thể hiện rất rõ ràng trong kinh Cứu la đàn 
đầu - Kutadanta: “Này Bà-la-môn, trong lễ tế đàn này, không có 
trâu bò bị giết, không có dê cừu bị giết, không có gà heo bị giết, 
không có các loại sinh vật nào khác vị sát thương, không có cây 
cối bị chặt để làm trụ cột tế lễ, không có loại cỏ dabbha (cỏ cát 
tường) bị cắt để rải xung quanh đàn tế. Và những người gia bộc 
hay... người đem tin hay những người làm thuê không bị dọa nạt 
bởi hình phạt, không bị dọa nạt bởi sợ hãi và không làm việc 
trong than khóc với nước mắt tràn đầy mặt mày. Chúng muốn thì 
chúng làm, chúng làm những gì chúng muốn. Tế đàn nay được 
hoàn tất chỉ với dầu, sanh tô, thục tô, mật và đường miếng”56. 
Trong kinh Tiểu Bộ, Đức Phật cũng khẳng định không nên sát hại 
chúng sanh để cúng tế, vì lẽ cúng đồ ăn như vậy cho người chết 
không có lợi ích gì. Khi đã sát sanh, làm sao có lợi ích được?57. 
Trong liên hệ thực tiễn kinh điển, có thể linh động về các phẩm 
vật hiến tế, nhưng căn bản phải dựa trên quan điểm không được 
phương hại hoặc gây đau khổ cho chúng sanh khi thực hiện các 
nghi thức tế tự.

mộT SỐ ĐỀ NGHị BưỚC ĐầU VỀ NGHI Lễ PHẬT GIáO

Mặc dù nhận thức về Phật học của người tại gia ngày nay 
khá vững chãi, đôi khi hơn hẳn cả người xuất gia, thế nhưng chưa 
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thể ứng dụng những hiểu biết của mình vào thực tiễn đời sống, 
mà cụ thể là những nghi quy thiết thực mang tính nghi lễ của đời 
người. Nói rõ hơn, đôi khi tự nhận là Phật tử Việt Nam, thế nhưng 
những ứng xử nghi lễ quan trọng trong đời người phần lớn bị ảnh 
hưởng bởi màu sắc Nho gia, thể hiện qua những hướng dẫn mang 
tính khuôn mẫu từ Thọ mai gia lễ58. Là Phật tử, thế nhưng ứng 
xử trong đời sống còn ảnh hưởng bởi đạo đức Nho gia thì chưa 
phải là Phật tử đúng nghĩa. Muốn vượt thoát khỏi ảnh hưởng 
của khuôn mẫu này, đòi hỏi phải có sự tổng hòa sức mạnh từ hai 
chúng đệ tử Phật: tu sĩ và cư sĩ.

Được xem là người hướng dẫn, là chỗ dựa tinh thần, định 
hướng quần chúng trong những nghi lễ căn bản của đời người; 
người xuất gia cần được trang bị những hiểu biết cơ bản về nghi 
lễ của Phật giáo, nhận thức đúng và đầy đủ về tầm quan trọng của 
nghi lễ trong công cuộc hoằng hóa nói chung. Ở một cách nhìn 
nào đó; vận dụng tốt nghi lễ là tiềm năng to lớn trong việc hướng 
người vào đạo. Một khóa lễ cầu an, một tang nghi cho người vừa 
khuất… là những tiền đề để hướng người thiện tâm quy ngưỡng 
Tam bảo. Kế đến, cần phải có một sự thống nhất trong đoàn thể 
Tăng-già về những lễ nghi căn bản của đời người. Từ trước đến 
nay, đã có nhiều tác phẩm về nghi lễ được trước tác, thế nhưng 
chưa có một sự thống nhất, ít nhất là những nghi quy căn bản 
trong một đời người. Trong cách hiểu mặc định, khi nói đến nghi 
lễ, thì thường ngầm hiểu là những nghi quy dành cho tang lễ, 
hoặc cầu phước, cầu an… đây là một thực tế u hoài về hiện trạng 
nghi lễ Phật giáo nói chung.

 Thiết tưởng, việc xây dựng một bộ khung lễ nghi căn bản 

207 



đời người không quá khó. Thống nhất nghi quy được hiểu ở đây, 
chính là sự xác nhận những nghi lễ căn bản trong một đời người 
theo tiêu chuẩn Phật giáo. Từ cơ sở thống nhất chung này, mỗi 
hệ phái có thể uyển chuyển linh động theo điều kiện nghi lễ của 
hệ phái mình, để biến những nghi quy cơ bản đó thành lễ nghi cụ 
thể trong công cuộc hành đạo. Từ thực tế lịch sử Việt Nam, chỉ 
một danh nho người Việt như Hồ Sĩ Tân, vẫn có thể định hướng 
nghi lễ cho cả tầng lớp bình dân vài trăm năm với tác phẩm Thọ 
mai gia lễ, thì không lý nào với một tập thể Phật giáo có lịch sử 
phát triển gần hai ngàn năm trên đất nước này, được tổ chức 
chặt chẽ như hiện nay, lại không thể xây dựng một nghi quy 
căn bản của đời người, để định hướng ứng dụng đạo đức cho 
hàng tại gia cư sĩ?

Với hàng cư sĩ nói chung, phải nỗ lực vượt thoát những ảnh 
hưởng của các chuẩn mực đạo đức không mang dấu ấn của Phật 
giáo. Cụ thể, phài từ bỏ những hủ tục, những thói quen được 
truyền lại từ thời trước trong nghi lễ đời người. Cần phải thấy 
rằng, sở dĩ còn phải vận dụng những nghi lễ mang tính tập tục đó, 
người cư sĩ chỉ mong mỏi có được một cuộc sống ổn định, hạnh 
phúc và bình an. Nghi lễ Phật giáo nói chung vẫn đáp ứng được 
những đòi hỏi chính đáng đó của người cư sĩ, chỉ có điều người 
cư sĩ chưa được hướng dẫn, định hướng mà thôi. 

Với nghi lễ đầu đời như lễ đầy tháng và thôi nôi của một 
đứa trẻ; thực chất đó là một nghi lễ mang ảnh hưởng từ tập tục 
thờ cúng các bà mụ trong tín ngưỡng cổ Trung Hoa. Thực ra đây 
chính là lễ tạ ơn những đối tượng tâm linh và mong mỏi con cái 
bình an, chóng lớn. Một niềm tin dựa trên những cơ sở không 

208 



vững vàng nhưng được xem là truyền thống, nên được tiếp nối 
từ nhiều thế hệ. Người Phật tử cần chiêm nghiệm về lời dạy của 
Đức Phật về vấn đề ứng xử với tập tục, với truyền thống được 
Phật dạy trong kinh Tăng Chi59 để ứng xử cho phù hợp. 

Nếu như trong những dịp này, cũng là một hình thức tạ ơn 
và mong con hiền, ngoan chóng lớn, thì hàng cư sĩ có thể thực 
hiện theo nghi thức quy y gieo duyên như người thân của vương 
tử Bồ Đề đã từng thực hiện. Có thể nói, các nghi lễ quan trọng 
của đời sống như quy y Tam bảo, cưới gả cho con, tế tự những 
người thân, cúng tạ thổ thần, trời đất… cũng nên tham chiếu vào 
những nghi quy được thiết định trong kinh điển làm khuôn mẫu 
cho nghi lễ của một người tin Phật.

Đạo đức của một con người bắt đầu từ những việc làm nhỏ 
nhất. Tuân hành theo những chuẩn mực Phật dạy thể hiện qua 
nghi lễ đời người, là một trong những cách hoàn thiện đạo đức 
theo chuẩn mực Phật giáo. Ẩn dụ một người trùm một tấm vải 
trắng được Phật dạy trong kinh Trung Bộ, thì chỗ nào cũng được 
bao trùm bởi một màu trắng cả60. Người cư sĩ học Phật, tin Phật 
thì không lý nào những ứng xử đạo đức, thể hiện qua những nghi 
quy dù nhỏ nhất của đời người, lại bị ảnh hưởng bởi những mặc 
ước của các tín ngưỡng, tôn giáo khác. Một hạt sạn trong giày 
tuy nhỏ, nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn khi không có nó, nếu như bạn 
muốn khởi hành một chuyến đi xa.
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CáC PHáP CHÚC mỪNG
Những ai khéo chế ngự,
Sống bố thí người khác,
Ai tùy thời nhiệt thành,
Bố thí đồ ăn uống,
Ðem lại cho các vị,
Bốn sự kiện như sau,
Cho thọ mạng, dung sắc,
Cho an lạc, sức mạnh1.

Theo truyền thống Phật giáo Nam truyền, sau khi nhận lễ 
phẩm cúng dường, chư Tăng thường chúc phúc cho Phật tử bằng 
bốn pháp: sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh2. Trong một số 
trường hợp, chư Tăng dùng năm pháp3 để chúc mừng, nhưng 
thực tế chúc phúc bằng bốn pháp thường được sử dụng hơn. Theo 
cách hiểu truyền thống, thì sống lâu là sự đạt thành Tứ thần túc; 
sắc đẹp là sự nghiêm trì giới luật; an vui là thành tựu Tứ thiền và 
sức mạnh là thành tựu Ngũ lực. Xuất hiện trong nhiều ngữ cảnh 
ở Kinh tạng, bốn pháp này chuyên chở nhiều tầng nghĩa phong 
phú, sinh động, từ thấp lên cao. Trong khuôn khổ tìm về tính đơn 
nghĩa, gần gũi thiết thân với đối tượng được chúc phúc, chúng tôi 
thử khảo sát lời cầu chúc trong tầng nghĩa thực tiễn, đời thường.

Cần phải thấy rằng, sau khi nhận lễ phẩm, hoặc thọ thực 
xong, việc hồi hướng công đức, thuyết giảng hoặc chúc phúc cho 
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thí chủ là trách vụ cần làm của người xuất gia. Hình ảnh Đức 
Phật sau khi thọ trai xong, tùy theo điều kiện nhân duyên để Ngài 
thuyết giảng một bài pháp, hoặc đôi khi Ngài chỉ yên lặng chú 
nguyện. Kinh ghi: Khi ăn xong, Ngài ngồi im lặng một lát nhưng 
không để quá thì giờ nói lời tùy hỷ (công đức). Ngài nói lời tùy 
hỷ (công đức), không chỉ trích bữa ăn ấy, không mong bữa ăn 
khác; trái lại, Ngài với pháp thoại khai thị hội chúng ấy, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Ngài sau khi với pháp thoại 
khai thị hội chúng ấy, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan 
hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi4. 

Truyền thống chúc phúc cho thí chủ này được chư Tăng tiếp 
nối mãi đến hôm nay. Ở đây, đối tượng được chúc phúc thì phong 
phú và đa dạng, có thể là hàng Phật tử thâm tín Tam bảo và cũng 
có thể là người bước đầu phát tâm. Thiển nghĩ, lời cầu chúc ở đây 
nên chăng là những điều dễ hiểu và thực tiễn, đời thường, thì đối 
tượng mới có thể dễ dàng thấu đạt, tin hiểu.

SỐNG LâU

Một thân thể mạnh khỏe, trường thọ là phước báo của nhiều 
kiếp quá khứ và nỗ lực trong hiện tại. Sống trong đời, không phải 
ai cũng hội đủ phước báo ấy. Ở đây, tiêu chuẩn sống lâu phải đi 
kèm với tiêu chí khỏe mạnh và sống có ích cho tha nhân. Vì lẽ, 
sống lâu nhưng sống vật vờ, bệnh tật liên miên và lụy phiền mọi 
người thì chưa phải là sống lâu đúng nghĩa.

Hơn ai hết, chính bản thân Đức Phật, Ngài đã nhận thức 
rất rõ, tất cả các loài hữu tình do ăn uống mà an trú5. Nhờ ăn 
uống mà tác thành nên thân thể tráng kiện. Không thể có được 
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một sự thông tuệ, minh mẫn với một thể xác bạc nhược, yếu 
đuối và nhiều bệnh tật. Hãy ăn uống cho thích nghi6 là một trong 
những yếu tố tạo nên một thân thể tráng kiện, mạnh khỏe. Chiêm 
nghiệm thật sâu về cuộc đời Đức Phật, với điều kiện sống khắc 
nghiệt, bấp bênh của một du sĩ hành khất, đôi khi cũng phải chịu 
đói và khát7; mặc dù vậy, sự kiện thọ đến 80 năm của Đức Phật8 
là một sự khẳng định vững chãi về việc giữ gìn và bảo hộ sức 
khỏe trong thực tế đời thường.

Theo kinh Tăng Chi, muốn gia tăng tuổi thọ, sống lâu thì 
phải: Làm việc thích đáng, biết vừa phải trong việc thích đáng, 
ăn các đồ ăn tiêu hóa, du hành phải thời và sống Phạm hạnh9. 
Sống thì phải hoạt động. Có những việc đáng làm thì phải làm và 
làm ở mức độ vừa sức, phù hợp với biệt nghiệp của riêng mình. 
Một con kiến không thể cõng cả Thái sơn. Cũng vậy, tùy theo bối 
cảnh và điều kiện sống của mỗi người mà tự chọn cho mình một 
công việc phù hợp. Nghiên cứu của nhiều ngành khoa học ngày 
nay đã bảo chứng rằng, hoạt động cơ thể ở hai mặt thể chất và 
tinh thần trong một mức độ vừa phải, thì sẽ kéo dài tuổi thọ. 

Bên cạnh đó, biết quản lý sở thích ăn uống của mình là một 
phương cách bảo hộ sức khỏe tối ưu. Bệnh tùng khẩu nhập là một 
chân lý luôn đúng trong trường hợp này. Ăn các đồ ăn tiêu hóa 
còn có nghĩa là tiếp thụ thức ăn phù hợp với cơ thể của mình. Ăn 
vì sức khỏe chứ không phải vì thỏa mãn vị dục. Vì có những thức 
ăn tuy ngon miệng nhưng không phù hợp cho sức khỏe. Chiêm 
nghiệm về cách ăn của Đức Thế Tôn để có thể thấy được thức 
ăn sẽ dễ dàng tiêu hóa như thế nào: Ngài ăn đồ ăn vừa phải (với 
cơm), không có bỏ miếng cơm, chỉ lựa miếng thức ăn. Tôn giả 
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Gotama đưa miếng cơm quanh miệng hai ba lần rồi mới nuốt, 
không hột cơm nào được vào trong thân không bị nghiến nát, và 
không một hột cơm nào còn lại trong miệng trước khi ăn miếng 
cơm khác. Tôn giả Gotama không thưởng thức vị ăn khi ăn đồ ăn, 
không thưởng thức lòng tham vị10. Không vì thỏa mãn vị dục là 
cách ăn tạo nên một sự sung mãn cho sức khỏe, tuổi thọ.

Điều kiện kế tiếp của trường thọ là việc đi lại vừa phải và 
phù hợp. Nếu du hành không phù hợp, không thích nghi, sẽ gặp 
nhiều nguy hiểm đến tính mạng. Kinh ghi: du hành đường phố 
phi thời có sáu nguy hiểm: Tự mình không được che chở hộ trì, 
vợ con không được che chở hộ trì, tài sản không được che chở 
hộ trì, bị tình nghi là tác giả các ác sự, nạn nhân các tin đồn thất 
thiệt, tự rước vào thân nhiều khổ não11. Đi lại trong thời điểm nào 
thì an toàn và tốt cho sức khỏe, đó là điều còn có ý nghĩa thời sự 
trong thời đại hôm nay. Du hành phải thời còn có nghĩa là tham 
gia các hoạt động giao du giải trí phải đúng lúc đúng thời, với 
một mức độ vừa phải thì sẽ tốt cho sức khỏe tinh thần. Và, điều 
kiện cuối cùng để gia tăng tuổi thọ theo kinh Tăng Chi là phải 
sống Phạm hạnh. Phạm hạnh có nhiều tầng nghĩa, trong ngữ 
cảnh này, Phạm hạnh tức là không được buông lung, phóng túng, 
đồng nghĩa với việc nghiêm chỉnh giữ gìn các chuẩn mực đạo 
đức căn bản của con người. Theo kinh Tương Ưng, không buông 
lung phóng túng, thuật ngữ gọi là bất phóng dật, là một pháp có 
thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc 
đời này và hạnh phúc đời sau12.

Ngoài ra, để gia tăng tuổi thọ còn có sự hỗ trợ của phước 
lành ở đời trước hoặc đời này. Hai phước lành liên quan đến việc 

218 



gia tăng tuổi thọ, đó chính là phải biết phóng sanh và bố thí. Việc 
từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm… là cơ sở 
của trường thọ được Phật khẳng định rõ ràng trong kinh Trung 
Bộ13. Trong hệ thống kinh điển Bắc truyền cũng đồng thời xác 
nhận: Đức Thế Tôn dạy, có hai lý do được thọ lượng lâu dài. Hai 
lý do ấy là gì, một là không hại sinh mạng, hai là hiến cho ẩm 
thực14. Ở đây, phước báo bố thí có ý nghĩa rất lớn liên quan đến 
sự gia tăng tuổi thọ. Trong kinh Tăng Chi đã đưa ra hình ảnh, có 
hai đệ tử của Đức Thế Tôn đồng tín, đồng giới và đồng trí tuệ 
nhưng một vị bố thí một vị thì không, sau khi mãn báo thân tuy 
được sanh vào Thiên giới, nhưng phước quả của hai người vẫn 
khác biệt nhau, mà trước hết là khác biệt về thọ mạng15. Do đó, 
muốn gia tăng tuổi thọ thì: Hãy bố thí một cách hoàn bị. Hãy bố 
thí với tự tay mình làm. Hãy bố thí một cách có suy tư. Hãy bố thí 
các đồ không phế thải16.

SắC ĐẹP

Mặc dù bề ngoài chưa thể lột tả những đức tính căn bản của 
một con người, tuy nhiên, trong những giao tiếp bước đầu, dáng 
vẻ bên ngoài đóng một vai trò quan trọng trong các mối quan 
hệ giao tiếp. Hơn thế, với nghiệp cảm cơ hữu của chúng sanh 
nói chung, cái đẹp bề ngoài cùng những phẩm chất tương ưng 
bên trong, luôn được nhiều người nhọc công tìm kiếm và mong 
muốn sở hữu. Sắc đẹp trong tính đơn nghĩa là cái đẹp thể hiện 
qua dung nghi, sắc tướng. Ba mươi hai tướng đại trượng phu của 
Đức Thế Tôn được ghi lại trong kinh Trường Bộ17 là một trong 
những dấu hiệu để khẳng định nhân cách của bậc xuất thế. Cũng 
từ những dấu hiệu đặc thù này mà đã thu phục được nhiều hạng 
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ngoại đạo18. Không những thế, một trong Bốn như ý đức của một 
vị vua Chuyển luân Thánh vương là đẹp trai, khả ái, cử chỉ thanh 
lịch, sắc diện tuyệt luân19. Xem ra, sở hữu một nhân dạng dễ nhìn 
được xem là kết quả của nhiều phước báo mà cá nhân đó tích tập, 
dành dụm không chỉ trong một đời. 

Muốn có được một nhân dạng dễ nhìn, theo kinh Tiểu nghiệp 
phân biệt20 thì không nên phẫn nộ, bất bình, không nên quá nhiều 
sân hận trong tâm. Một khuôn mặt từ hòa, không nhăn nhó cáu 
gắt, thì bao giờ cũng tạo nên một ấn tượng tốt cho bất cứ ai dù 
chỉ lần đầu gặp gỡ. Nếu như khi sống trong đời luôn giữ tâm 
không hận, không sân thì khi tái sanh trong loài người, người ấy 
sẽ đẹp đẽ21. Khẳng định này có thể thấy rõ trong khảo nghiệm 
đời thường. Trên phương diện y thuật, nếu không kiểm soát được 
giận dữ thì người đó sẽ đối diện với nhiều mối nguy hiểm, thân 
mang nhiều tật bệnh và hệ quả dễ thấy trước mắt, đó chính là xấu 
xí, mau già. Không chỉ dừng lại ở đó, để có được một dung sắc dễ 
nhìn, theo kinh Tăng Chi, thì cần phải tu tập từ tâm. Trong mười 
một lợi ích khi tu tập tâm từ thì sắc mặt trong sáng22 là một lợi ích 
thiết thực. Không những thế, theo kinh Từ Bi23, nếu như thường 
xuyên duy trì năng lượng thương yêu rộng khắp, thì không những 
đem lại cho bản thân một phước báo nhẹ nhàng, khinh an mà về 
sau sẽ hướng tới một kết quả tối thắng. 

Như vậy, sắc đẹp là là sự tổng hòa của những yếu tố cân 
đối về hình thể cùng những phẩm chất đạo đức, tinh thần. Theo 
Đức Phật, nếu như bất cứ một ai biết từ bỏ sát sanh, chế ngự sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương 
xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình24, thì ở 
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hiện đời sẽ có được một dung sắc khả ái, và tương lai sẽ sở hữu 
những phước tướng tốt đẹp, là cửa ngõ hướng về ba mươi hai 
tướng của bậc đại nhân.

AN VUI

Sống và tìm cầu hạnh phúc là khát vọng chính đáng của 
con người. Được sống an vui hay an lạc, là một trải nghiệm của 
hoa trái hạnh phúc. Hạnh phúc có nhiều cấp độ và tầng bậc khác 
nhau. Với người cư sĩ tại gia, theo kinh Tăng Chi, có bốn thứ 
hạnh phúc căn bản25. Đó là hạnh phúc do có được một chút ít của 
cải vật chất; hạnh phúc khi đúng pháp thọ dụng những tài sản mà 
mình đang sở hữu; hạnh phúc vì không mắc nợ bất kỳ ai và hạnh 
phúc vì không có lỗi lầm, phạm tội. Có thể thấy, nỗ lực tạo ra tài 
sản, tiền bạc và sử dụng chúng thông minh, đúng pháp là điều 
được Phật cho phép, khuyến khích. Hơn đâu hết, Đức Phật thấy 
rất rõ rằng, một đời sống quá chật vật, bức bối về điều kiện vật 
chất, là cội nguồn dẫn đến nhiều cấp độ bất an, khổ đau. 

Ở đây, trong bốn thứ hạnh phúc vừa nêu, thì có ba thứ hạnh 
phúc liên quan đến những điều kiện vật chất và một hạnh phúc 
liên quan đến những giá trị tinh thần. Một đời sống hạnh phúc, 
an lành đúng nghĩa là sự hội tụ của những điều kiện vật chất tối 
ưu cùng những thụ cảm tinh tế về tinh thần. Vì lẽ, dù có một bữa 
ăn ngon, nhưng mang một tâm lý bực bội khi thọ dụng, thì bữa 
ăn ấy cũng trở thành vô nghĩa. Cùng soi sáng nội dung này là câu 
chuyện về sự an lạc giữa Đức Thế Tôn và hoàng tử Hatthaka, 
người Alavì26. An lạc là an lạc với những gì hiện có và phát xuất 
từ tâm. Dù sống trong cung điện, điều kiện vật dục đủ đầy, nhưng 
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trong tâm đầy nhiệt não thì không thể nào chạm vào được an lạc, 
hạnh phúc. Đó là sự khẳng định được rút ra từ đoạn hội thoại này. 
Ở đây, Đức Phật cũng thường lặp lại, sự an lạc về những điều 
kiện sở hữu vật chất chỉ bằng một phần mười sáu27 những an lạc, 
hạnh phúc về tinh thần. Đó là sự khẳng định riêng có của Phật 
giáo, khi đề cập đến sự an lạc, an vui của người cư sĩ nói chung.

Từ cơ sở cho rằng, hạnh phúc trên phương diện tinh thần 
luôn cao hơn những giá trị hạnh phúc do vật chất đem lại, Đức 
Phật đã mở ra một con đường dẫn đến hạnh phúc an vui, không 
lệ thuộc quá nhiều vào điều kiện vật chất. Đó chính là niềm hạnh 
phúc, an vui do biết sống trong hiện tại. Có thể, điều kiện vật 
chất của mỗi người có khác biệt nhau, nhưng một khi biết sống 
với những gì hiện có, nói cách khác là biết an trú trong hiện tại, 
thì cảm thọ hạnh phúc của mỗi người hoàn toàn khác biệt nhau. 
Theo kinh Nhất dạ hiền giả, một khi biết sống quá khứ không 
truy tìm, tương lai không ước vọng28 thì hạnh phúc, an vui sẽ tìm 
về ngay bây giờ và tại đây. Kinh Tương Ưng cũng đồng thời xác 
tín: Không than việc đã qua/ Không mong việc sắp tới/ Sống ngay 
với hiện tại/ Do vậy, sắc thù diệu/ Do mong việc sắp tới/ Do than 
việc đã qua/ Nên kẻ ngu héo mòn/ Như lau xanh rời cành29.

Cũng đề cập đến vai trò của hạnh phúc tinh thần, theo khảo 
sát của Tổ chức News Economics Foundation (NEF), thì chỉ 
số hành tinh hạnh phúc, viết tắt là HPI30, căn cứ một phần vào 
cảm thụ về đời sống tinh thần, sự thỏa mãn, hài lòng với cuộc 
sống hiện tại… để thiết lập chỉ số hạnh phúc của một quốc gia. 
Tương tự như vậy, tuy khác biệt về lãnh vực đề cập, nhưng khái 
niệm Tổng hạnh phúc quốc gia (GNH) mà quốc gia Bhutan khởi 
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xướng, cũng đặt nặng mối liên hệ liên quan đến thụ cảm, hạnh 
phúc tinh thần.

Có thể thấy, tiến trình xây dựng một đời sống an vui được 
đề cập rõ ràng trong nhiều kinh điển. Trong một liên hệ gần gũi 
với thực tiễn, làm sao để có được an vui ngay bây giờ và tại 
đây, thì sự chia sẻ thực tập của Yvonne Rand, một thiền giả, bạn 
của Thiền sư Tenzin Palmo31 là một trải nghiệm mang tính tham 
khảo. Đó chính là việc duy trì một nụ cười hàm tiếu trên môi. 
Pháp hành rất mực giản đơn nhưng có khả năng đem lại một hiệu 
quả lớn. Vì chỉ cần duy trì nụ cười hàm tiếu trong ba hơi thở và 
thực tập nhiều lần trong ngày, có thể thực hành bất cứ ở đâu, bất 
cứ hoàn cảnh nào… thì sẽ tạo nên một nguồn năng lượng an vui 
cho mình và cho người.

SỨC mẠNH

Mọi sự vật hiện tượng, kể cả tiến trình tu tập đều cần năng 
lượng để chuyển biến, vận hành. Sức mạnh được hiểu ở đây 
chính là cơ sở nền tảng, là năng lượng chi phối mọi lãnh vực của 
đời sống. Kinh Tăng Chi liệt kê tám sức mạnh, trong đó có ba 
sức mạnh mang tích tích cực, đó là sức mạnh của bậc Hiền trí là 
cảm hóa; sức mạnh của vị nghe nhiều là thẩm sát; sức mạnh của 
Sa-môn, Bà-la-môn là nhẫn nhục32.

Cuộc sống thì đa dạng phức tạp và luôn luôn chuyển biến, 
vận hành. Ở mỗi hoàn cảnh sống, con người thường vận dụng 
những sức mạnh khác nhau. Có thể đó là sức mạnh quyền lực, có 
thể đó là sức mạnh đồng tiền, có thể đó là sức mạnh sắc đẹp… 
Tuy nhiên, những sức mạnh vừa nêu đều có những bất cập của 
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chúng. Vì với tuệ giác của Đức Phật, những sức mạnh mà thế 
gian tôn sùng, thực chất là biểu hiện của tham dục. Và đã là tham 
dục, thì luôn gắn kết với bất hạnh, khổ đau. Ở đây, ba sức mạnh 
được nêu trong kinh Tăng Chi như cảm hóa, thẩm sát và nhẫn 
nhục thực sự là những nguồn năng lượng bất tận, có thể hướng 
đời sống con người vươn lên những phẩm vị tối thắng.

Trước hết, cảm hóa ở nghĩa giản đơn, tức chuyển hóa tha 
nhân bằng phương thức tình cảm. Ở nghĩa rộng nhất, đó là sự 
chuyển hóa người bằng những phương cách tích cực và không 
gây tổn thương. Trong liên hệ đa dạng của đời sống, đôi khi con 
người phải chấp nhận sống chung với những đối tượng phức tạp, 
phải đối diện với nhiều vấn đề nan giải, dễ dàng nảy sinh những 
bất đồng, những bạo động mất kiểm soát. Ở đây, dù trong bối 
cảnh nào, phương thức chuyển hóa người bằng liệu pháp tích cực 
luôn được đánh giá cao. Xu thế chuyển đối đầu sang đối thoại mà 
nhân loại ngày nay đang nỗ lực hướng về, là một minh chứng nhỏ 
cho tinh thần đó. Muốn có được sức mạnh cảm hóa, cần nhất là 
phải có tâm, có tầm và luôn hiện hữu Bồ-đề tâm. 

Sức mạnh kế tiếp là sự thẩm sát.Thẩm sát là suy xét thấu đáo 
mọi vấn đề, là sự định tĩnh trong nhận thức để hiểu rõ đối tượng. 
Năng lượng thẩm sát trang bị cho mỗi cá nhân một khả năng hiểu 
rõ đối tượng ở tất cả mọi giác độ. Từ sự hiểu rõ, hiểu đúng, ta sẽ 
hành xử phù hợp trước mọi vấn đề mà cuộc sống đặt ra.

Sức mạnh thứ ba là sự nhẫn nhục. Nhẫn nhục là một quán 
hạnh đặc thù trên lộ trình tu tập theo quan điểm Phật giáo. Dù 
bị hủy nhục, bức hại hoặc gặp những khổ đau do hoàn cảnh bên 

224 



ngoài đưa đến, nhưng tâm vẫn an tịnh, không khởi lên tức giận, 
bất mãn, gọi là nhẫn nhục. Khi thực hành hạnh nhẫn nhục đến độ 
thuần thục, hành giả không những vững chãi trước tám ngọn gió 
đời như được, mất khen, chê, dèm pha, tâng bốc… mà còn giữ 
tâm bình thản trước những bức bách não hại của tha nhân. Trong 
thực tiễn đời thường, hạnh nhẫn nhục tạo nên nguồn năng lượng 
vượt thoát khỏi mọi vướng vấp, hệ lụy vốn là thuộc tính cố hữu 
của đời sống nhân gian.

Như vậy, sự kham nhẫn, khả năng suy xét thấu đáo và sự 
chuyển hóa tha nhân bằng tình thương là ba sức mạnh mà con 
người có thể tự trang bị cho mình trong đời sống này. Hiệu quả 
của ba sức mạnh này sẽ được kiểm chứng ngay từ trải nghiệm 
đầu tiên của quá trình thực hiện. Có sức mạnh thì sẽ thực hiện 
được nhiều việc trong đời. Một khi sở hữu những sức mạnh tích 
cực và hữu ích, thì hành trình tìm kiếm hạnh phúc sẽ được rút 
ngắn lại và con người sẽ từng bước nhận ra ý nghĩa sống đích 
thực của chính mình.

Cùng đề cập đến sức mạnh, kinh Tăng Chi còn liệt kê thêm 
năm sức mạnh của bậc hữu học, đó là Tín lực, tàm lực, quý lực, 
tinh tấn lực, tuệ lực33. Trên một phương diện khác, kinh điển còn 
ghi lại năm sức mạnh như: 1. Niềm tin; 2. Sự siêng năng; 3. Nhớ 
nghĩ chân chánh; 4. Sự chú ý, tập trung và cuối cùng là Tuệ giác. 
Năm sức mạnh này là quyền lực tâm linh đích thực34, nếu được 
kiện toàn và vận dụng trong thực tiễn đời thường thì sẽ kiến lập 
một Tịnh độ nhân gian; trên phương diện thâm sâu, sự thể hiện 
thuần thục năm sức mạnh này còn có khả năng khai mở kho tàng 
tuệ giác vô tận của mọi người.
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kẾT LUẬN

Chúc phúc là ứng xử văn hóa nhằm sẻ chia và gửi gắm 
những ước mơ hay khát vọng sống thanh cao, thánh thiện. Từ 
ước mơ trở về hiện thực là cả một cung đường dài, tùy thuộc vào 
điều kiện cụ thể và hoàn cảnh sống của từng người. Lựa chọn 
những khát vọng vừa tầm với cũng là tâm thế khích lệ để mọi 
người có thể hướng về. Trong nghĩa hiện thực như đã trình bày, 
lời chúc phúc sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh không chỉ 
được chư Tăng vận dụng sau khi thọ nhận phẩm vật cúng dường 
của thí chủ; mà bất kỳ ai cũng có thể dùng để chúc nhau trong 
những khi hội ngộ, và đặc biệt rất phù hợp trong dịp Tết đến, 
xuân về.
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mườI CHUẩN mựC ĐẠO ĐỨC 
Sau khi làm cái cầu,
Họ vượt qua thác nước,
Họ vượt qua hồ nước,
Họ vượt qua đầm lầy,
Có người cột chiếc bè,
Bậc trí đã qua sông1.

Đạo đức Phật giáo y cứ vào giới luật. Nếu xem giới luật là 
những nguyên tắc đạo đức mang tính bền vững, ổn định, không 
thay đổi; thì yêu cầu từ thực tiễn đời sống đòi hỏi cần có sự 
bổ sung những chuẩn mực đạo đức mang tính tương hỗ. Những 
chuẩn mực đạo đức bổ sung đó, theo sự phân định của một số 
bộ luật Phật giáo, thì đôi khi được xem là giới không quan trọng 
(khinh giới), có lúc được xem là những phép ứng xử (học pháp) 
giữa người với người. 

Từ thực tiễn đời sống, để đạo đức Phật giáo dễ dàng lan 
tỏa, thì việc làm sáng tỏ những chuẩn mực đạo đức Phật giáo là 
yêu cầu bức thiết. Trong vô vàn những chuẩn mực đạo đức Phật 
giáo được thể hiện rải rác trong các bộ kinh, luật, luận, sớ giải… 
người viết tạm đề xuất mười chuẩn mực đạo đức cơ bản. Đó 
chính là: khiêm hạ, tàm quý, trung thực, kiên định, không phóng 
dật, nhẫn nhục, biết ơn, buông xả, dấn thân và tiết tháo.
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kHIêm HẠ

Khiêm hạ là một chuẩn mực đạo đức mà ở đó vắng bóng tự 
ngã, không còn kiêu mạn. Kiêu mạn là một tập khí sâu dày của 
chúng sanh nói chung. Kinh Tăng Chi nêu ra ba thứ kiêu mạn căn 
bản2. Theo kinh Tập, khi cái tôi nhỏ lại thì mọi sự va chạm do 
kiêu mạn ít xảy ra: Ai phá hoại kiêu mạn/ Không còn chút dư tàn/ 
Như nước mạnh tàn phá/ Cây cỏ lau yếu hèn3. Theo Đức Phật, 
chỉ những ai chinh phục tự ngã mới có thể nhiếp phục lòng kiêu 
mạn. Câu chuyện khoác lác của chàng thanh niên Saccaka khi 
dõng dạc tuyên bố: Dầu ta có đối thoại với một cột trụ vô tình, 
cột trụ ấy khi đối thoại với ta cũng run sợ, cũng hoảng sợ, cũng 
khiếp sợ, huống nữa là một người thường4. Sau khi được Phật 
thuyết giảng, thanh niên Saccaka đã nhận ra sai lầm, biết cách 
ứng xử khiêm hạ với Đức Phật và chúng Tỷ-kheo. Chuyện tiền 
thân Đức Phật số 125 cũng đề cập câu chuyện khoác lác tương tự, 
nhưng nhân thân là một vị Tỳ-kheo5.

Thứ hai, khiêm hạ là thể hiện sự tôn trọng kẻ dưới và kính 
nhường người trên. Biết tôn trọng lẫn nhau trong giao tiếp, ứng 
xử là sự thể hiện phẩm chất đạo đức tối thắng. Từ câu chuyện 
ứng xử tôn trọng lẫn nhau giữa chim đa đa, khỉ và voi6, Đức Phật 
đã dạy các thầy Tỳ-kheo: Những người rành rẽ Pháp/ Tôn kính 
bậc cao niên/ Kiếp này được khen ngợi/ Kiếp sau sanh về Trời7. 
Trong những hội chúng Sa-môn, Bà-la-môn thời Phật, chỉ có hội 
chúng đệ tử của Đức Phật là có sự nhường nhịn, tôn trọng lẫn 
nhau thể hiện ở các hành vi: Kính lễ bậc trưởng thượng/ Không 
ganh tỵ một ai8. Truyền thống đạo đức này sở dĩ có được là do 
tính khiêm hạ tạo ra.
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Thứ ba, khiêm hạ không phải hạ thấp mình mà có nghĩa tự 
khẳng định bản thân, là tôn trọng chính mình. Trong nghĩa này, 
khiêm hạ gần với lòng tự trọng. Đó cũng là điều đức Đức Phật 
huấn thị: Hãy học các dòng nước/ Từ khe núi vực sâu/ Nước khe 
núi chảy ồn/ Biển lớn động im lặng/ Cái gì trống kêu to/ Cái gì 
đầy yên lặng/ Ngu như ghè vơi nước/ Bậc trí như ao đầy9. 

Chuẩn mực đạo đức khiêm hạ tạo nên sự định tĩnh, dễ gần, 
nhu nhuyến; thong dong và vững chãi trước dòng xoáy của bản 
ngã và sở hữu của bản ngã.

TÀm qUý

Theo Đại thừa bách pháp minh môn luận giải10, thì tàm là 
tự hổ với mình và quý là thẹn với người. Trong nghĩa được sử 
dụng rộng rãi, thì tàm quý là sự hổ thẹn với chính mình cũng như 
với người khác. Hổ thẹn là năng lượng đạo đức có tác dụng trong 
nhiều phương diện.

Trong lãnh vực tu tập, nhờ lòng hổ thẹn thôi thúc, khi nghĩ 
về công lao giáo hóa của chư Phật, Bồ-tát, của các bậc Thánh 
Tăng, nên nỗ lực tu tập. Trong mười lý do phát tâm Bồ-đề đều 
có liên quan đến lòng hổ thẹn11. Chính nhờ lòng hổ thẹn này thúc 
đẩy để chúng ta nỗ lực tiến tu. Không biết hổ thẹn, khó lòng thăng 
tiến trong tu tập. Chiêm nghiệm sâu thêm lời dạy của ngài Quy Sơn: 
Họ cũng là trượng phu, ta đây cũng như vậy12 cũng là một dạng thức 
khuyến tu dựa trên hiệu ứng của lòng hổ thẹn. Do bởi nghĩa này nên 
kinh điển gọi hổ thẹn là hai pháp trong sáng, trắng sạch (二種白法)13. 
Hổ thẹn không những là động năng thăng tiến trong thiện pháp mà 
cũng có thể áp dụng trong thực tiễn sinh động của con người.
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Trong liên hệ đời thường, đạo đức của gia đình, xã hội được 
hình thành nhờ biết hổ thẹn. Nhờ hai pháp này nên mới có thể 
chỉ được đây là mẹ hay đây là chị em của mẹ, hay đây là vợ của 
anh hay em của mẹ,…14. Kinh điển Nikaya cũng gọi hổ thẹn là 
hai pháp trắng15 và hai pháp này quyết định phẩm vị, đạo đức 
của con người, vì nếu không có hai pháp này thì thế giới sẽ đi 
đến hỗn loạn như giữa các loài dê, loài gà vịt, loài heo, loài chó, 
loài dã can16. Nói theo kinh Trung Bộ, nếu một người không có 
tàm quý, thời Ta nói rằng người ấy không có việc ác gì mà không 
làm17. Đây cũng là điều được Đức Phật khẳng định trong kinh 
Phật thuyết như vậy18. 

Như vậy, hổ thẹn là một chuẩn mực đạo đức quan trọng, 
không những khẳng định nhân cách của con người mà còn góp 
phần tạo nên động lực thăng tiến ở nhiều phương diện, ở đời 
thường cũng như ở tâm linh. Hình ảnh một thanh niên thích trang 
sức, nhưng bị quấn quanh cổ một xác rắn hay xác chó... sẽ làm 
cho anh ta ngại ngùng, bứt rứt, xấu hổ, là minh họa sinh động về 
việc vận dụng thường xuyên năng lực hổ thẹn, nhằm chuyển hóa 
năng lượng dục vọng thấp hèn19. 

Là con người, phải biết hổ thẹn. Không biết hổ thẹn thì chưa 
phải là con người đúng nghĩa. Chính bởi điều này, chuẩn mực 
đạo đức hổ thẹn được Đức Phật khẳng định là hai pháp có khả 
năng che chở cho thế giới20.

TrUNG THựC

Trung thực là một chuẩn mực đạo đức được nhiều người 
mến mộ, tin yêu. Người trung thực luôn hứa hẹn một tương lai 
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rộng mở. Trung thực biểu hiện qua nhiều dạng thức và quan hệ; 
mà ở đây, trung thực với chính mình và với tha nhân là hai tính 
chất chủ yếu.

Trước hết, cần phải trung thực với chính mình. Thiết tưởng 
điều này không cần phải bàn cãi. Mặc dù vậy, khi khảo sát sâu, 
mới thấy rõ đôi khi ta chưa trung thực với chính mình. Trung 
thực với chính mình là ý thức rõ ràng về tất cả các phương diện 
của bản thân như: khả năng, điều kiện, mặt mạnh cũng như mặt 
yếu, sở thích cũng như điều không ưa… Ẩn dụ một người đứng 
trên hồ nước, thì có thể nhận ra các con ốc, con sò, đàn cá bơi 
lội… với điều kiện hồ nước đó trong và lặng21. Việc thắp sáng ý 
thức về những điều kiện của bản thân cũng như thế. Từ sự nhận 
thức rõ ràng này và thái độ chấp nhận đúng hiện trạng của bản 
thân, là sự khởi đầu cho thái độ sống trung thực với chính mình. 
Trung thực với chính mình có ảnh hưởng nhất định đến sự thành 
công của bản thân. 

Thứ hai, trung thực với tha nhân. Đây là tiền đề để xây dựng 
niềm tin trong mọi mối quan hệ. Khi trung thực thì được người 
tin tưởng, và lòng tin là yếu tố quyết định sự bền vững cho mọi 
mối quan hệ giữa người với người. Đó cũng là điều được Đức 
Phật xác quyết: Ở đời này, lòng tin/ Tối thắng cho con người22. 
Mở rộng ý nghĩa này có thể thấy, trong quan hệ thầy trò, vợ 
chồng, cha con, bạn bè… thì sự tin tưởng lẫn nhau quyết định 
đến hạnh phúc, bình yên cũng như tính bền vững của các mối 
quan hệ. Sống mà không tin nhau là hoạt cảnh của địa ngục. Và 
muốn tin nhau thì phải trung thực, không dối nhau. Ở nghĩa này, 
không trung thực hay lừa dối nhau là cửa ngõ của tội ác. Chính 
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vì vậy, trong kinh Phật thuyết như vậy, Đức Phật đã khẳng định 
rất mạnh mẽ: Phàm một người nào đã vi phạm một pháp, Ta nói 
rằng không có ác nghiệp nào vị ấy không làm được. Thế nào là 
một pháp? Này các Tỷ-kheo, tức là rõ biết mà nói láo23. 

Trung thực hay không dối nhau là chất kết dính của mọi 
mối quan hệ, là yếu tố thành công trong mọi hoạt động của 
con người.

kIêN ĐịNH

Kiên định là ý chí, là sự vững vàng trong quyết định, trong 
dự tính, trong mối quan hệ, trong lý tưởng hay con đường đã 
chọn. Tùy theo bối cảnh cụ thể mà kiên định được hiểu khác 
nhau. Chuẩn mực đạo đức kiên định quyết định tính cách, năng 
lực, giá trị… của con người

Kiên định là sự nhất quán trong pháp tu. Với Đức Phật, đại 
thệ nguyện bên cội bồ-đề trước đêm chứng đạo là sự thể hiện cho 
sự kiên định vững vàng: Cho dù da thịt, gân xương trở nên khô 
cằn, máu trong thân này dẫu có cạn kiệt, nhưng nếu không đạt 
đạo, Ta quyết không rời chỗ này24. Có thể sự nỗ lực đó là đỉnh 
điểm của một tiến trình, nhưng qua đó đã cho thấy sự kiên định 
rất cần trên mọi chặng đường tu tập. Từ thệ nguyện của Đức 
Phật, liên hệ với con đường mà chúng ta đã và đang chọn hiện 
nay, có thể nhận ra những bất cập do vì không kiên định. Bởi lẽ, 
trong những pháp môn mà Đức Phật đã chỉ dạy, mỗi pháp hành 
có những yêu cầu khác biệt nhau, sự dao động trong pháp môn 
tu đôi khi phải trả giá bằng thời gian của cả đời người. Hơn thế, 
sự khác biệt giữa chúng sanh và Bồ-tát liên quan thâm thiết đến 
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chuẩn mực kiên định này. Vì lẽ, trước hiện thực đau khổ, cả hai 
đều phát nguyện như nhau, tuy nhiên, yếu tố căn bản tạo nên sự 
khác biệt, chính là sự kiên định của mỗi bên. 

Trong cuộc sống đời thường, kiên định rất cần trong mọi 
mối quan hệ. Trong bối cảnh này, chuẩn mực kiên định có thể 
được hiểu là tấm lòng trung thành, chung thủy, sắt son với tổ 
chức, với bạn bè, với người phối ngẫu. Đó cũng là điều được Đức 
Phật xác quyết trong kinh Tăng Chi: chính trong thời gian bất 
hạnh mới biết được sự trung kiên của một người, phải trong một 
thời gian dài không thể không khác được25. Đây là một khái quát 
thấm đẫm trí tuệ của bậc Giác ngộ. Vì lẽ, phẩm chất đạo đức của 
con người được bộc lộ trong những hoàn cảnh khác nhau. Câu 
chuyện một dạ thờ chồng của công chúa Yashodhara được ghi lại 
trong kinh Tiểu Bộ26 là hình ảnh tuyệt mỹ về đạo lý chung thủy, 
sắt son của người phụ nữ theo chuẩn mực đạo đức Phật giáo.

Dù trên bước đường tu hay trong thực tiễn đời sống, chuẩn 
mực đạo đức kiên định luôn được ca ngợi và vinh danh. Kiên 
định là dấu son trong phẩm hạnh cần có của một con người.

kHôNG PHóNG dẬT

Trong những lời dặn dò thống thiết của Đức Phật trước khi 
Niết-bàn, thì không phóng dật là huấn thị thấm đẫm yêu thương27. 
Không phóng dật là không buông lung, không chạy theo dục 
vọng, siêng năng tu tập các pháp lành. Đây là chuẩn mực đạo 
đức quan trọng, được đề cập trong nhiều bản kinh.

Theo kinh Tăng Chi, không phóng dật là một pháp được tu 
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tập, được làm cho sung mãn, bao trùm và an trú hai lợi ích: lợi 
ích hiện tại và lợi ích trong tương lai28. Chỉ một pháp nhưng tác 
dụng không chỉ một đời, đủ thấy sự diệu dụng của pháp ấy to lớn 
đến mức nào. Kinh Tăng Chi vừa dẫn còn sử dụng nhiều hình ảnh 
ấn tượng để biểu thị cho hạnh không phóng dật: như dấu chân 
voi, có thể dung nhiếp các dấu chân, như một ngôi nhà nóc nhọn 
thì mọi rui, kèo đều hướng về, như ngắt một chùm xoài thì các 
trai xoài đều nằm gọn trong tay, như vua Chuyển luân thì nắm 
quyền các vương quốc phụ thuộc, như ánh sáng của mặt trăng 
thì hơn hẳn những vì sao… Không những thế, các bản kinh quan 
trọng như kinh Pháp Cú29, kinh Tương Ưng30, kinh Tập31… đều 
ca ngợi phẩm chất đạo đức không phóng dật.

Trên phương diện tu tập, không phóng dật là yếu tố quyết 
định sự thành công của mọi pháp hành. Vì lẽ, thu thúc lục căn, 
không chạy theo ngũ dục là nghĩa thứ nhất của không phóng dật. 
Hình ảnh con dã can gầy gò chực chờ con rùa cử động được ghi 
lại trong kinh Tương Ưng32, là ẩn dụ sinh động về việc thu thúc 
các căn. Bởi lẽ, chỉ cần con rùa thò bất cứ một thân, phần nào ra, 
thì dã can sẽ tóm lấy. Do vậy, không phóng dật còn mang nghĩa 
tồn vong không những trong tu tập mà liên quan đến mọi dạng 
thức sinh tồn. Ở phương diện thứ hai, không phóng dật đồng 
nghĩa với tinh tấn, là siêng năng. Cần phải thấy, nhận thức được 
việc lành là điều quan trọng, tuy nhiên đưa nhận thức vào thực 
tiễn đời sống là do bởi siêng năng. Siêng năng tạo nên sự thăng 
hoa, thành công trong mọi lãnh vực và là quán hạnh dung thông 
giữa pháp thế gian và pháp xuất thế.

Nếu coi quá trình tu tập và mọi sự thành công trong cuộc 
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đời là những cỗ xe, thì không phóng dật là động lực cơ bản, 
không những giữ gìn cỗ xe đó không nghiêng, đổ mà còn đưa cỗ 
xe tiến về phía trước. 

NHẫN NHụC

Nhẫn nhục là sự chịu đựng, chấp nhận những khổ đau, bức 
bách, hủy nhục, khó chịu… do các điều kiện bên ngoài đem đến, 
nhưng tâm tư vẫn an tịnh. Đây là một phẩm chất đạo đức được 
thể hiện trong nhiều cấp độ. Trong kinh Trung Bộ, hình ảnh kẻ 
đạo tặc dùng cưa, cưa tay chân nhưng hành giả vẫn không khởi 
sân tâm hay phẫn, não33, là sự thể hiện của một phẩm chất nhẫn 
nhục cao tột. Phật giáo Đại thừa xem nhẫn nhục là một trong sáu 
hạnh quan trọng của con đường Bồ-tát.

Trước những thách thức của điều kiện tự nhiên cũng như 
những tác động của con người, muốn tồn tại, cần phải biết an hòa 
và nhẫn nhịn. Tức là tạm an với điều kiện sống tự nhiên và nhẫn 
nhịn trong sự va đập, tương tác với môi trường xã hội. Nhẫn để 
mà sống chính là nghĩa này. Kinh Tăng Chi còn gọi đó là kham 
nhẫn: có hạng người không nhiếc mắng lại kẻ đã nhiếc mắng, 
không sân hận lại kẻ đã sân hận, không gây lộn lại với kẻ đã gây 
lộn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành kham nhẫn34.

Thứ hai, trong cuộc sống đời thường, đôi khi nhằm chuyển 
hóa người, thì nhẫn nhục cần thể hiện trong giới hạn nhất định. 
Câu chuyện quỷ Dạ-xoa Alavaka được ghi lại trong kinh Tập35 là 
một ví dụ điển hình. Chuyện kể rằng, một độ nọ, Đức Phật đang 
ở tại trú xứ của Dạ-xoa Alavaka. Dạ-xoa Alavaka yêu cầu Đức 
Phật đi ra, Đức Phật hoan hỷ đi ra; Dạ-xoa lại yêu cầu Đức Phật 
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đi vào, Ngài vẫn chấp nhận thực hiện. Đến lần thứ tư, Đức Phật 
không thực hiện theo yêu cầu của Dạ-xoa, kiên quyết bảo: Này 
Hiền giả, Ta sẽ không đi ra. Ông cần gì thì hãy làm đi!36. Ba lần 
đi ra, đi vào theo yêu cầu tinh quái của quỷ Dạ-xoa, đủ thấy Đức 
Phật đã ứng xử nhẫn nhịn khéo léo đến mức nào.

Thứ ba, nhẫn nhục là sức mạnh. Sức mạnh đây chính là sức 
mạnh làm chủ bản thân mình. Vì một khi thực hiện được hạnh 
nhẫn nhục, chứng tỏ một năng lực tu tập hùng mạnh. Nhờ năng 
lực đó, mới có thể kiểm soát tâm mình. Vì chiến thắng bản thân 
mình là chiến công oanh liệt nhất37. Con đường thực tập để có sức 
mạnh này bắt đầu bằng sự mở rộng tâm, trải tâm như đất như Đức 
Phật đã dạy Rahula trong kinh Trung Bộ38.

 Nhẫn nhục là nhịn được những điều khó nhịn mà tâm vẫn 
an ổn, tuy là chuẩn mực đạo đức, nhưng mang ý nghĩa của một 
kỹ năng sống hướng thượng, thanh cao.

BIẾT ơN

Biết ơn được hiểu ở đây bao hàm cả việc báo ơn. Theo kinh 
Tăng Chi, người biết ơn là một trong hai hạng người khó tìm 
được ở đời39. Trong liên hệ duyên khởi, từ khi sanh ra cho đến khi 
mất, con người phải thọ nhận nhiều công ơn. Trong vô vàn những 
công ơn, theo kinh Đại Thừa Bổn Sinh Tâm Địa Quán, phẩm Báo 
ân40, thì có bốn ơn cơ bản: Ơn cha mẹ, ơn những người liên hệ 
quanh ta, ơn quốc gia và ơn Tam bảo.

Sự hiện sinh của một con người là do cha mẹ. Từ việc kế 
thừa nền tảng vật chất, cho đến nuôi dưỡng, kiện toàn tri thức, 
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dựng vợ gả chồng, trao của thừa tự và hướng con về đường lành. 
Thực sự, khó có thể kể hết cũng như báo đáp công lao của cha 
mẹ. Nói như kinh Tăng Chi: nếu một bên vai cõng mẹ, một bên 
vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi… cũng 
chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha41.

Kế đến, với một người bình thường, sở dĩ vững vàng về kiến 
thức, vững chãi trong địa vị, thuận lợi trong nhịp mưu sinh, an 
tâm và an toàn trong đời sống… là do sự hỗ trợ của nhiều người; 
từ thầy cô, thân hữu, láng giềng, dòng họ… thuật ngữ Phật học 
gọi là chúng sanh. Nhận thức rõ về các công ơn đã thọ nhận, là 
thái độ sống đúng mực của một người trưởng thành.

Thứ ba, được sống và sống ổn định, an toàn là phước báo 
của con người. Vì môi trường sống được đảm bảo, thì hạnh phúc 
mới vững bền. Sự đảm bảo về môi trường sống là do sự quan tâm, 
nỗ lực và hy sinh của giới chức lãnh đạo quốc gia. Nhận thức đúng 
về điều này để hành xử cho hợp lẽ, là tâm thế đúng mực.

Cuối cùng, sở dĩ hiểu được bản thân, nhận ra con đường 
hạnh phúc, có được phương tiện phù hợp với điều kiện nghiệp 
lực của mình, là do diệu hạnh của Tam bảo. Nếu như cha mẹ, bạn 
bè, thầy cô, quốc gia có thể giúp ta vơi khổ và hạnh phúc trong 
một đời; thì Tam bảo có thể giúp ta vĩnh viễn thoát khổ và an lành 
trong nhiều kiếp. Và do vậy, người đệ tử Phật phải nhớ ơn và nỗ 
lực báo đáp thâm ân Tam bảo.

Biết ơn là chất liệu dệt nên phẩm hạnh của một con người. Nhận 
thức đúng và đầy đủ về các ơn cũng như nỗ lực báo đáp bằng những 
gì có thể, là chuẩn mực đạo đức tối cần của một người học Phật.
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BUôNG Xả

Buông xả là nghệ thuật ứng xử trong các mối quan hệ, là sự 
buông bỏ những ý nghĩ mừng vui, lo khổ, đồng thời nỗ lực từ bỏ 
các tật xấu tích lũy từ nhiều đời.

Trước hết, lo nghĩ thường gắn với phiền muộn, nhất là lo 
nghĩ vẩn vơ, không liên hệ đến thiện pháp. Buông bỏ mọi điều 
lo nghĩ, sống với thực tại hiện tiền thì hạnh phúc gõ cửa. Điều 
này được Đức Phật chỉ dạy trong kinh: Quá khứ không truy tìm/ 
Tương lai không ước vọng/ Quá khứ đã đoạn tận/ Tương lai lại 
chưa đến/ Chỉ có pháp hiện tại/ Tuệ quán chính ở đây42.

Trong thực tế đời sống, đôi khi cũng khó tránh khỏi lo nghĩ 
về những điều do cuộc sống đặt ra. Biết cách buông bỏ những 
điều nhỏ nhặt, thì sẽ gặt hái những kết quả lớn lao. Biết buông 
bỏ, biết hy sinh là tiền đề dẫn đến mọi sự thành tựu. Câu chuyện 
chú khỉ trong kinh Tiểu Bộ43, vì hốt hoảng lo tìm hạt đậu bị đánh 
rơi, nên đã buông tay đánh rơi cả nắm đậu, là bài học sinh động 
về trường hợp không biết cách buông bỏ. 

Không những thế, biết cách buông bỏ những ký ức liên hệ 
đến khổ đau là một liệu pháp điều phục tâm bệnh. Vì có những 
chuyện u hoài xảy ra trong quá khứ xa xưa, nhưng tâm tư cứ giữ 
chặt, và nỗi đau đôi khi tái hiện về, làm cho người quằn quại, tái 
tê. Buông xả những chuyện không hay là một trong những giải 
pháp tối ưu để giữ gìn năng lượng sống.

Hạnh buông xả còn là một dạng thức biểu hiện cho tâm 
thương yêu. Vì lẽ, nhờ buông xả nên dễ dàng tha thứ lỗi lầm của 
người, tạo cho kẻ có lỗi một cơ may để phục thiện. Buông xả 
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còn giúp người trở nên rộng rãi, không ích kỷ, nhỏ nhen: Các sở 
hành của mình/ Không nhỏ nhen vụn vặt44. Nhờ hạnh buông xả, 
nên tâm bố thí được khởi sinh. Nói theo kinh điển, nhờ buông xả, 
tâm thoát khỏi cấu uế của xan tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng 
mở45. Ngoài ra, buông xả còn mang ý nghĩa là không nhớ quá lâu 
về những việc tốt mà ta đã làm cho người, đó là tâm thế cần thiết 
để hướng về lý tưởng thi ân không cầu báo đáp.

Muốn có được một cuộc sống đúng nghĩa và trọn vẹn thì 
phải học cách buông bỏ, xả ly. Buông xả không những giúp thanh 
lọc tâm, mà còn là phương thức vươn lên từ những bất toàn, 
khiếm khuyết.

dấN THâN

Dấn thân là sự phát tâm vì lợi ích của tha nhân, trong một số 
trường hợp phải chấp nhận sự hy sinh, mất mát. Dấn thân là hành 
động đem lại lợi ích cho nhiều người.

Dấn thân là phát tâm Bồ-đề, được dẫn khởi từ sự lập nguyện, 
phát tâm. Vì nguyện lập thì có thể độ chúng sanh, tâm phát thì 
Phật đạo có thể thành46. Ở nghĩa này, Đức Phật là minh chứng 
cao cả cho sự lập nguyện, dấn thân: Ta mang cỏ munja/ Vững 
thay, đây đời sống/ Thà Ta chết chiến trận/ Tốt hơn, sống thất 
bại47. Công cuộc tự chuyển hóa mình cũng đồng thời là một quá 
trình nỗ lực, dấn thân.

Dấn thân là hành động mang tâm nguyện Bồ-tát. Vì cuộc 
đời vốn dĩ đầy bất hạnh và lắm khổ đau, người mang tâm nguyện 
Bồ-tát luôn nỗ lực bằng những gì có thể, nhằm làm vơi khổ cho 
đời. Dấn thân không đồng nghĩa với sự liều mạng, quên thân. 
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Dấn thân theo chuẩn mực Phật dạy phải dựa trên cơ sở của sức 
mạnh, tình thương và trí tuệ. Chỉ có như vậy thì sự dấn thân mới 
tròn đầy ý nghĩa, và giảm đi những tổn thất không đáng có trong 
khi thực thi hạnh nguyện giúp đời.

Đạo Phật mang nghĩa vị tha, và dấn thân là một biểu hiện 
tạm quên đi bản ngã. Dấn thân là sự tận hiến cho đời mà không 
nghĩ về tư lợi. Trong nhiều cách thức nhiếp hóa mọi người được 
đề cập trong kinh Duy Ma Cật48, thì việc làm lợi lạc cho tha nhân 
(Lợi hành nhiếp) có ý nghĩa ưu thắng. Hình ảnh một cây hương 
tự đốt cháy mình có thể hiểu ở nhiều nghĩa, nhưng việc dâng tặng 
cho đời sự thơm thảo, là sự thực được ghi nhận từ cây hương. 
Qua những nét sơ phác về cuộc đời Đức Phật, từ nhiều kiếp sống 
trong 547 chuyện tiền thân, cho đến bốn mươi lăm năm thuyết 
giảng sau khi thành Đạo, là một thiên trường ca bất tận về hạnh 
nguyện dấn thân: vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên 
và loài người49.

Một khi sở dục đang lên ngôi, cái ác đang chờ chực, ngấp 
nghé, thì cuộc đời cần lắm sự lập nguyện, dấn thân. Dấn thân 
biểu lộ của dũng khí, lưu xuất từ cơ sở tâm thương yêu và thể 
hiện bằng con mắt tuệ. Chỉ có như vậy, hạnh dấn thân mới đem 
đến hạnh phúc, an lạc cho nhiều người.

TIẾT THáO

Tiết tháo là khí tiết, là danh dự và phẩm vị của con người. 
Sống đúng với chuẩn mực đạo đức cơ bản của một con người, 
theo những nguyên tắc đạo đức làm nền tảng nào đó, được gọi 
là tiết tháo.
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Phẩm chất của một con người gồm một cái tên để phân biệt, 
cộng với những phẩm hạnh đạo đức tương ưng. Giữ gìn phẩm 
hạnh đạo đức riêng có đồng nghĩa với việc giữ gìn tiết tháo. Một 
khi phải sống trong sự tương giao, đối đãi, khi chuyện nhục vinh, 
danh lợi vẫn có khả năng chi phối con người, thì việc giữ gìn tiết 
tháo là vấn đề mang nhiều ý nghĩa nhân bản, nhân văn. Trong hệ 
quy chiếu tương đối của đạo đức thế gian, thì tiết tháo vẫn đóng 
một vai trò quan trọng. Không nên lẫn lộn giữa các hệ quy chiếu 
khác nhau để xét đoán vấn đề.

Trong kinh Tiểu Bộ, câu chuyện con sư tử bị làm nhục chứa 
đựng nhiều giá trị tham khảo50. Chuyện kể rằng, có một con sư 
tử cái sống gần hang của chó rừng. Một ngày nọ, hội đủ nhân 
duyên, chó rừng ngỏ lời cầu hôn sư tử. Buồn bực và uất ức vì 
lời cầu hôn vô lễ, sư tử cái định lấy cái chết để rửa nỗi nhục kia. 
May mắn được gặp được sư tử em, là tiền thân Đức Phật, đã tận 
tình giãi bày, nên sư tử chị đã vượt qua tình trạng khó xử đó. Có 
thể câu chuyện chỉ là liên hệ gợi mở, nhưng qua đó cho thấy sự 
quý trọng tiết tháo đôi khi còn quan trọng hơn cả sinh mạng của 
chính mình.

Mỗi con người, mỗi chúng sanh sở hữu những phẩm vị 
tương ứng. Vì danh phải tương xứng người51. Từ kẻ thứ dân cho 
đến nam nữ, Sa-môn, Bà-la-môn đều có những phẩm vị đạo đức 
cơ bản. Sống đúng theo những chuẩn mực này được gọi là sống 
có tiết tháo. Kinh Tương Ưng đã đưa ra một khái quát đầy giá 
trị về tiết tháo: Giữa các loài hai chân/ Chánh giác là tối thắng/ 
Giữa các loài bốn chân/ Thuần chủng là tối thắng/ Trong các 
hàng thê thiếp/ Nhu thuận là tối thắng/ Trong các hàng con trai/ 
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Trung thành là tối thắng52. Có thể cần bổ chính thêm vài điều 
trong những phẩm vị vừa dẫn, nhưng ít ra qua đó đã cho thấy 
rằng, tiết tháo là điều rất mực quan trọng trong việc định hình nên 
phẩm chất của con người.

kẾT LUẬN

Đạo đức là chất liệu tạo nên những hệ giá trị riêng có của 
con người và xã hội loài người. Đạo đức Phật giáo ngoài những 
nguyên tắc siêu thế, thanh cao, còn bao hàm những chuẩn mực 
thiết thực, không khô cứng, có thể kiểm nghiệm hiệu năng ngay 
bây giờ và tại đây. Mười chuẩn mực đạo đức vừa nêu tuy chưa 
phải là tất cả, nhưng nếu như được thực thi, thì nhất định quả ngọt 
sẽ đong đầy.
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CHUYỂN HóA dụC VọNG 
Ái, Ta gọi bộc lưu,
Mong cầu gọi bọt nước,
Sở duyên gọi biến kể,
Bùn dục khó vượt qua1.

Dục vọng là một vấn đề lớn của nhân loại nói chung và của 
tôn giáo nói riêng. Nhận thức đúng về dục vọng và có một thái 
độ ứng xử phù hợp với điều kiện bản thân, là vấn đề quan yếu. 
Trong khuôn khổ của đề tài, dục vọng được hiểu là sự luyến ái 
nam nữ. 

Với Phật giáo, dục vọng không hẳn là điều quá xấu xa, tội 
lỗi, vì lẽ Đức Phật vẫn cho phép hàng tại gia sống chung với các 
dục theo những chuẩn mực nhân bản, nhân văn. Tuy nhiên, với 
đời sống xuất gia thì việc từ bỏ dục vọng là tiêu chí cơ bản của 
phẩm vị thanh cao, hướng thượng. Dục vọng là tác nhân có liên 
quan đến sự đọa lạc của một con người. Hiểu về dục vọng và 
cách thức chuyển hóa chúng, là điều rất mực quan trọng trong đời 
sống thiểu cầu, vô dục của người xuất gia. 

Mặc dù những phương thức chuyển hóa dục vọng được đề 
cập trong kinh phần lớn liên quan đến người xuất gia; tuy nhiên 
trong thời đại ngày nay, khi sự xuất hiện của cái ác ngày càng 
nhiều và chúng có liên quan ít nhiều đến việc quản lý năng lượng 

249 



tính dục, thì phương thức chuyển hóa dục vọng mà Đức Phật đã 
chỉ dạy có ý nghĩa tham khảo đối với bất kỳ ai muốn làm chủ bản 
thân mình. Với khảo sát bước đầu, chúng tôi khái lược những 
phương thức chuyển hóa dục vọng được Phật dạy trong Kinh 
tạng Nikaya.

ĐỪNG NHìN CHÚNG

Đó là câu trả lời của Đức Phật dành cho ngài A Nan trong 
kinh Đại Bát Niết-bàn2. Đừng nhìn chúng cũng có nghĩa là né 
tránh chúng, không nên tiếp cận với chúng. Tuy phương pháp 
này mang tính cổ điển, nhưng giá trị vận dụng vẫn vượt tầm ảnh 
hưởng của lịch sử, không gian. Vì lẽ, giữa tâm và cảnh có mối 
liên hệ thắm thiết đến nhau. Tâm dễ phát khởi tà ý nếu gặp cảnh 
tương ưng dục vọng. Tuy nhiên, trong thực tế đời sống, không 
phải khi nào cũng có thể né tránh những điều kiện nảy sinh dục 
vọng mà đôi khi phải chấp nhận đối diện với chúng.

 Trong trường hợp này, Phật dạy chớ có nói chuyện với 
chúng3. Chớ nói chuyện tức là không giao tiếp với nữ sắc, không 
nên tiếp thêm duyên. Củi và lửa xa nhau thì khó có thể cháy vì 
duyên chưa đủ. Và nếu như phải giao tiếp, phải nói chuyện, phải 
thân cận với nữ nhân, thì không nắm giữ tướng chung, không 
nắm giữ tướng riêng4, không khởi lên phân biệt mắt đen, da 
trắng, má hồng… khi đối diện với nữ sắc. Vì một khi khởi tâm so 
sánh, nghĩ ngợi… thì bước đầu sẽ tạo ra một sự dính mắc trong 
tâm. Cái Đẹp là một thực tại không thể chối cãi. Một người bình 
thường thì có thể nhận ra khi cái Đẹp hiện hữu trước mắt. Tuy 
nhiên, giữa việc thấy cái Đẹp và chấp thủ cái Đẹp là hai việc hoàn 
toàn khác nhau.
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 Ở đây, phương pháp đầu tiên mà Đức Phật chỉ dạy là không 
nên nhìn chúng, không thân cận, không nói chuyện, không liên 
lạc, không nắm giữ chúng trong tâm tưởng… là những biện pháp 
bổ trợ để dục vọng không sanh khởi. Phương pháp này được Đức 
Phật đúc kết trong kinh Tất cả các lậu hoặc5: các lậu hoặc phải 
do tránh né được đoạn trừ. Kinh An trú tầm cũng khẳng định 
tương tự: ví như một người có mắt, không muốn thấy các sắc 
pháp nằm trong tầm mắt của mình, người ấy nhắm mắt lại hay 
ngó qua một bên6. Luận điểm từ hai bài kinh nêu trên đã đồng xác 
tín rằng, một trong những cách thức đầu tiên nhằm ngăn ngừa và 
chuyển hóa dục vọng, chính là đừng nhìn hoặc tránh xa chúng.

Xem NHư NGườI THâN

Người xuất gia thường tùy duyên giáo hóa, và do vậy việc 
gặp gỡ nữ nhân trên đường đi khất thực và đôi khi phải thuyết 
giảng cho họ là sự kiện thường gặp trong nhiều kinh, luật. Trường 
hợp của Tôn giả Pindola Bhàradvàja7 là một ví dụ điển hình. Theo 
kinh, Tôn giả Pindola Bhàradvàja thường phi hành trong không 
gian và chọn vườn ngự uyển của vua Udena, nước Kosambi làm 
nơi thiền định. Cùng thời gian đó, nhà vua cùng đoàn thị nữ đang 
ở trong hoa viên. Do vua ngủ say nên các thị nữ trốn đi dạo chơi 
và gặp Tôn giả Pindola Bhàradvàja. Tại đây, các nàng thị nữ nghe 
Tôn giả thuyết giảng nên quên mất phận sự của mình. Thức dậy 
trong bực bội, vua Udena định sử dụng hình phạt nghiêm khắc 
nhất đối với Tôn giả Pindola Bhàradvàja.

 Tuy nhiên, khi nghe Tôn giả trình bày: Thưa Ðại vương, 
Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác 
đã nói như sau: “Hãy đến, này các Tỷ-kheo, đối với những người 

251 



chỉ là mẹ, hãy an trú tâm người mẹ. Ðối với những người chỉ là 
chị, hãy an trú tâm người chị. Ðối với người chỉ là con gái, hãy 
an trú tâm người con gái8. Đặc biệt, Tôn giả Pindola Bhàradvàja 
khẳng định rõ với vua Udena rằng: trong khi tôi vào nội cung, 
với thân được phòng hộ, với lời nói được phòng hộ, với tâm được 
phòng hộ, với niệm được an trú, với các căn được chế ngự; thời 
trong khi ấy, tham pháp không chinh phục tôi9. Sau khi vua Udena 
hiểu ra, sám hối và xin quy y làm đệ tử với Tôn giả, Tôn giả đã thi 
triển thần thông bay lên hư không trở về Kỳ Viên tinh xá.

Trong pháp thức hóa giải dục vọng này, cần có sự bổ trợ của 
hai đức tính quan trọng, đó chính là tàm và quý. Tàm là tự thẹn 
với mình, quý là tự hổ với người. Đây là hai đức tính cơ bản định 
hình nên nhân cách, đạo đức của con người. Bởi lẽ, một khi đã 
xem người xa lạ như người thân thì phải ứng xử theo chuẩn mực 
của người thân. Muốn xử sự cho đúng, cần phải biết hổ thẹn. Theo 
kinh Tăng Chi, hai đức tính tàm và quý che chở cho thế giới10. 
Nhờ hai đức tính này nên mới có thể chỉ được đây là mẹ hay đây 
là chị em của mẹ, hay đây là vợ của anh hay em của mẹ, hay đây 
là vợ của thầy hay đây là vợ của các vị tôn trưởng11. Sống làm 
người phải biết tàm quý. Nếu sống không biết tàm quý thì đạo 
đức, trật tự của thế giới sẽ đi đến hỗn loạn như giữa các loài dê, 
loài gà vịt, loài heo, loài chó, loài dã can12. Nói theo kinh Giáo 
giới La Hầu La ở Am-bà-la, nếu một người không có tàm quý, 
thời Ta nói rằng người ấy không có việc ác gì mà không làm13. Ẩn 
dụ một thanh niên ưa thích đồ trang sức nhưng bị mang trên cổ 
một xác chó, một xác rắn, một xác thú vật, thì người ấy luôn ghê 
tởm, xấu hổ14… là hình ảnh ấn tượng về việc sử dụng năng lượng 
tàm quý, nhằm làm thuyên giảm và hóa giải dục vọng.
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qUáN Vô THườNG VÀ qUáN BấT TịNH

Suy niệm về sự biến hoại của thân xác là một liệu pháp hiệu 
quả nhằm chuyển hóa dục vọng. Theo kinh Đại khổ uẩn15, Đức 
Phật dạy các Tỳ-kheo pháp quán về cuộc đời của một mỹ nữ. 
Theo Đức Phật, cần phải tập trung quán sát nàng thiếu nữ đó từ 
khi còn thanh xuân, tuổi trẻ, đến lúc già yếu, da nhăn, tay chân 
tái xám. Sự quán niệm cần phải tập trung vào chuyện khi nàng 
ấy bệnh tật, dơ bẩn, nằm lẫn lộn trong chất thải của mình. Đặc 
biệt, phải quán sâu vào những biến đổi của thân xác sau khi nàng 
ấy chết và được quẳng vào rừng tử thi. Đó là khi các loài sâu bọ, 
côn trùng rúc rỉa thể xác và đến cuối cùng, chỉ còn một bộ xương 
trắng mòn mỏi với thời gian. Theo Tích truyện Pháp cú, bằng 
cách chỉ ra thực tại vô thường và bất tịnh mà Đức Phật đã hóa độ 
nàng tín nữ Rùpanandà16. Nhiều vị Tỳ-kheo-ni trong Trưởng lão 
Ni kệ cũng thành tựu đạo quả nhờ hai pháp quán này17.

Pháp quán về vô thường có tần suất xuất hiện rất cao và 
được sử dụng trong nhiều bối cảnh. Đoạn hội thoại giữa Đức 
Phật và La Hầu La cũng nằm trong trường hợp này: Này Ràhula, 
Ông nghĩ thế nào? Mắt là thường hay vô thường? - Là vô thường, 
bạch Thế Tôn. - Cái gì vô thường là khổ hay lạc? - Là khổ, bạch 
Thế Tôn. - Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nếu xem cái ấy: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này 
tự ngã của tôi”? - Thưa không, bạch Thế Tôn18. Nguyên mẫu hội 
thoại này được Đức Phật viện dẫn trong nhiều kinh văn.

Trong kinh Niệm xứ19, kinh Thân hành niệm20, liệu pháp 
quán bất tịnh được ghi lại rất mực chi tiết, rõ ràng. Theo Đức 
Phật, cần phải quán sát ba mươi hai thể dơ bẩn của thân từ tóc, 
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lông, răng, móng… cho đến đại tiện, tiểu tiện. Hành giả quán 
sát về ba mươi hai thể trược này phải chuyên chú, thuần thục và 
nhuần nhuyễn. Mức độ thuần thục của pháp quán phải tương tự 
như việc có thể nhận ra một hạt lúa bé tẹo trong một bao hỗn hợp 
ngũ cốc được đổ ra sàn nhà21. Quán và giữ nhận thức về sự không 
sạch sẽ của thân người, sẽ tạo nên một sự tự chủ vượt trội. Với 
một hành giả thuần thục về bất tịnh quán, thì họ không thể tìm 
ra cái đẹp, cái hấp dẫn, cái lôi cuốn trong bất cứ một thân phần 
nào của con người, dù đó là nữ sắc hoặc ngược lại. Câu chuyện 
chấn động của Tỳ-kheo-ni Subha22 bị quấy rầy vì đôi mắt đẹp, đã 
tự tay móc con mắt của mình ban cho kẻ yêu đơn phương, làm 
cho kẻ kia kinh hoàng bỏ chạy, đã cho thấy sự thuần thục về phép 
quán vô thường và bất tịnh của thân thể. Nhờ thuần thục về pháp 
quán này, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ23.

SUY NIỆm VỀ BảN CHấT CủA dụC

Quán niệm sâu về bản chất của dục được đề cập trong 
những ẩn dụ sinh động từ những bài kinh Potaliya24, kinh Ví dụ 
con rắn25, giúp ngăn ngừa và chuyển hóa năng lượng tính dục 
hiệu quả. 

Trước hết, dục như khúc xương và con chó đói. Một khúc 
xương đã lóc hết thịt, tận lóc và kẻ tìm cầu dục vọng thì giống 
như con chó đói, cố tìm kiếm chút gì lót dạ từ khúc xương kia. 
Dù nỗ lực cách mấy đi chăng nữa, con chó vẫn không thể thỏa 
mãn cái đói với khúc xương không còn một chút dưỡng chất nào. 
Một số luận giải còn mở rộng hình ảnh con chó đói bị chảy máu ở 
miệng do quá cố gắng với khúc xương. Nó đã liếm máu từ miệng 
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mình mà lầm tưởng chút béo bổ thu lượm được từ khúc xương, 
và tự đưa mình đi đến suy kiệt. Ý nghĩa tương tự cũng được 
tìm thấy trong kinh Magandiya26 với hình ảnh người cùi hơ vết 
thương trên lửa nhằm tìm kiếm một chút lạc thọ dễ chịu, nhưng 
thực tế càng đau khổ thêm lên.

Thứ hai, dục như miếng thịt trong đám diều hâu. Ngoài 
nội dung căn bản như kinh Potaliya, chuyện tiền thân Đức Phật 
số 33027 đã đề cập khá chi tiết về câu chuyện này. Chuyện kể 
rằng, có một con điều hâu cắp được miếng thịt bay lên hư không. 
Những con diều hâu khác liền vây lấy nó và tấn công bằng mỏ 
nhọn và vuốt sắc, mãi đến khi nó nhả miếng thịt ra. Hễ con nào 
buông bỏ miếng thịt thì được yên thân và ngược lại. Từ sự kiện 
đó, tiền thân Đức Phật đã suy niệm: Những tham dục của chúng 
ta cũng giống như những miếng thịt. Ai nắm lấy chúng thì bị đau 
khổ, ai thả chúng ra thì được an bình28.

Thứ ba, dục như tù nhân và hố than hừng. Một hố than hừng 
rừng rực nóng, có một tù nhân bị hai lực sĩ lôi đến hố than kia. Trước 
sức nóng của hố than hừng, người tù kia tất sẽ vặn vẹo, cố thoát khỏi 
cánh tay của hai người lực sĩ kia. Câu chuyện tương tự cũng được kể 
lại trong kinh Tăng Chi khi Đức Phật đã khéo hỏi các thầy Tỳ-kheo 
rằng: Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là tốt hơn: 
ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần đống lửa lớn đang cháy đỏ, cháy đỏ 
rực, cháy lửa ngọn, hay ôm ấp, ngồi gần, nằm gần tay chân mềm 
mại non trẻ của người con gái Sát-đế-lỵ, người con gái Bà-la-môn 
hay người con gái gia chủ?29. Sau khi nghe câu trả lời, Đức Phật 
đã xác tín rằng khi nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất 
tịnh30 thì bất hạnh, khổ đau còn hơn bị quăng vào hố than hừng.
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Thứ tư, dục như leo cây hái trái. Có một cây ăn trái tốt tươi 
được nhiều người tìm kiếm. Sau hàng loạt nỗ lực tìm cầu, họ đã 
tìm được cội cây kia. Khi ấy, kẻ thì leo lên cao hái trái, kẻ thì 
cố nhặt nhạnh những gì trong tầm tay. Tuy nhiên, có những kẻ 
không biết leo cây nhưng vẫn thèm khát quả ngọt, họ bèn đốn cây 
để thỏa nguyện của mình và đâu biết rằng, hành động của mình 
có thể gây nguy hiểm cho những kẻ kia. Ý nghĩa tương tự cũng 
được phát hiện trong kinh Phật tự thuyết. Chuyện kể rằng, có 
hai nhóm người đắm say một kỹ nữ. Họ đánh nhau bằng những 
phương tiện hung dữ nên cả hai nhóm có nhiều kẻ bị thiệt mạng 
hoặc đau khổ gần như chết31. Đại kinh Khổ uẩn32 cũng đề cập 
câu chuyện tương tự. Cần phải thấy, leo cây hái trái sẽ gặp nguy 
hiểm, cũng như bọn người vì gái đẹp mà thiệt thân.

Thứ năm, dục như tài sản vay mượn. Người có sở hữu tài 
sản, dù đó là do người khác cho mượn, nhưng trong tâm luôn 
phơi phới hân hoan. Họ đi đâu cũng được cung khen, tôn trọng. 
Họ sống trong tâm thế lâu ngày như thế nên tưởng chừng tài vật 
kia thực sự là của mình. Đến khi đúng kỳ, người chủ đòi lại tất 
cả và kẻ kia buồn tủi, khổ đau. Theo kinh Tăng Chi, bản chất của 
tài sản bị đe dọa bởi nhà vua, trộm cướp, kẻ thừa tự kém cỏi, lửa 
và nước33. Ở đây, cái gọi là sắc đẹp, là hạnh phúc… thực chất chỉ 
là sự vun vào của nhiều yếu tố khác. Vì bản chất của đời sống là 
tổng hòa những sự nương gá, vay mượn lẫn nhau, nếu chấp chặt 
vào chúng thì phiền não, khổ đau là kết quả tất định.

Thứ sáu, dục như cầm đuốc đi ngược gió. Hình ảnh một 
người cầm bó đuốc cháy rực đi ngược gió, nếu như kẻ kia không 
mau chóng vứt bỏ ngọn đuốc ấy đi thì tất sẽ bị cháy tay, cháy cả 
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thân mình và nguy hiểm đến tính mạng. Ôm ấp dục vọng trong 
tâm cũng như người cầm đuốc đi ngược gió, sẽ bị thiêu cháy bất 
kỳ lúc nào. Theo Chuyện tiền thân Đức Phật số 491, năng lượng 
nguy hại của dục còn được ví như trận cuồng phong hoành 
hành khắp núi Sineru (Tu di)34. Người ôm ấp dục vọng trong 
tâm chỉ như chiếc lá tả tơi, vô định trước sức mạnh của trận 
cuồng phong.

Thứ bảy, dục như đầu rắn. Nọc độc của rắn thường nằm ở 
phần đầu. Một cái đầu rắn dù đứt rời thân thể nhưng vẫn có thể 
gây khổ đau cho người. Người trúng nọc độc rắn nếu nhẹ thì đau 
khổ, quằn quại, nếu nặng thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ít 
nhất đã có một vị Tỳ-kheo trong thời Phật bị rắn cắn chết được 
kinh, luật ghi lại35. Ở đây, sự nguy hiểm của dục vọng được ví như 
nọc độc của rắn. Nó khiến người ta mê mờ, dã dượi và đau khổ. Liên 
tiếp các Chuyện tiền thân Đức Phật mang số: 62, 85, 159, 262, 327, 
366, 380, 458, 477, 491, 497, 527, 531… đề cập đến những day dứt, 
khổ đau của các vị Tỳ-kheo bị dục vọng ám ảnh, có những trường 
hợp đớn đau tương tự như bị trúng nọc độc của rắn. 

Thứ tám, dục như giấc mộng. Như một người chìm sâu trong 
giấc mộng dài, họ thấy nhà cửa lâu đài và mọi lạc thú đoanh vây 
và an vui thụ hưởng tạm thời trong cảnh ấy. Trong một thoáng 
đột nhiên tỉnh mộng, thì cảm giác bàng hoàng, luyến tiếc, khổ 
đau là cảm giác có thật cho người đó trong hiện thực cuộc đời 
này. Cuộc đời như giấc mộng dài và việc nếm trải dục vọng chỉ 
như là một giấc mơ con. Quan niệm hạnh phúc như một giấc mơ 
không chỉ là ngôn ngữ văn chương mà là thực tế được Đức Phật 
đã dạy rõ ràng trong kinh điển.
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kẾT LUẬN

Khi dục vọng lên ngôi thì khổ đau xuất hiện. Tính tương 
thuộc giữa dục vọng và khổ đau là một thực tế cay nghiệt được 
Đức Phật chỉ ra. Với nhân loại, ẩn họa của nữ sắc là một kinh 
nghiệm thương đau được điểm xuyết trong nhiều trang chính sử. 
Với một người bình thường, phải cần nhiều nỗ lực mới có thể tự 
chủ cũng như vượt qua được cửa mỹ nhân36. Với người xuất gia, 
mang tâm nguyện tự độ và hóa tha, thì trong hành trang lý tưởng 
mang theo không có dấu vết của dục vọng. 

Bản chất dục vọng và cách thức chuyển hóa chúng đã được 
Đức Phật chỉ bày khá rõ, vấn đề mức độ chuyển hóa thành công 
hay không, liên quan đến sự chuyên tâm, nỗ lực của từng người.
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ĐờI SỐNG TìNH Cảm CủA NGườI Cư Sĩ 
Có ba sự hưởng thụ không bao giờ thỏa mãn. Thế nào là ba? 

Hưởng thụ ngủ nghỉ, hưởng thụ rượu men rượu nấu,
 và hưởng thụ sự dâm dục1.

Khái quát thấm đẫm trí tuệ của bậc Giác ngộ trong câu kinh 
vừa dẫn ở trên đã thừa nhận sự hiện hữu của các dục trong đời 
sống thường nhật của người cư sĩ. Đồng thời, qua đó cũng hàm 
ẩn những thái độ ứng xử cần thiết của người cư sĩ khi sống chung 
với các dục. Thực sự, đời sống tình cảm là một khái niệm rất 
rộng. Nó bao hàm những chuẩn mực cơ bản trong quan hệ nam 
nữ nói chung cho đến những thái độ sống, cách thức ứng xử… 
liên quan đến đời sống hạnh phúc của lứa đôi. Dù bất kỳ ở đâu 
và bất cứ thời đại nào, một người tại gia có đời sống tình cảm 
phù hợp với các chuẩn mực đạo đức xã hội nói chung và tôn giáo 
nói riêng thì được trọng thị và tán thán. Khảo sát rải rác từ Kinh 
tạng và tập trung nhiều nhất ở các tập Jataka cho thấy, Đức Phật 
đã có những quan tâm cụ thể đến đời sống tình cảm của người 
cư sĩ tại gia.

NăNG LượNG TíNH dụC VÀ mẫU NGườI PHỐI NGẫU

Mặc dù Đức Phật cho phép hàng tại gia sống chung với các 
dục, thế nhưng, việc làm chủ và quản lý năng lượng tính dục 
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đúng đắn, phù hợp, là sự khẳng định mức độ trưởng thành của 
người cư sĩ.

Trong năm chuẩn mực đạo đức (năm giới) mà người cư sĩ 
phát nguyện vâng giữ sau khi quy y Tam bảo, thì chuẩn mực: 
từ bỏ tà hạnh trong các dục2 đã cho thấy, người cư sĩ chỉ được 
thỏa mãn tính giao với người phối ngẫu hợp pháp. Theo Đức 
Phật, hưởng thụ tính giao là một trong ba việc không bao giờ 
thỏa mãn3. Do vậy cần phải biết tự chế và vừa đủ trong vấn đề 
này. Tự chế là biết kiểm soát bản thân. Trong ứng xử với hoạt 
động tính dục, điểm đặc thù của con người so với các giống 
loài khác là khả năng tự chế. Tự chế là một trong bốn pháp 
đem đến nhiều thành công không chỉ một đời được Phật dạy 
trong kinh Tương Ưng4. 

Trong đời sống tình cảm, tự chế còn mang nghĩa là vừa đủ 
với người phối ngẫu của mình. Đây chính là lưu ý được ghi nhận 
trong kinh Bại Vong: Không vừa đủ vợ mình/ Ðược thấy giữa 
dâm nữ/ Ðược thấy với vợ người/ Chính cửa vào bại vong5. Vừa 
đủ và tạm an với sở dục của mình không những bảo hộ hạnh 
phúc gia đình, ngăn ngừa những nguy cơ khánh tận sức khỏe và 
tài sản, mà còn là sự khẳng định nết hạnh đạo đức cần có của 
người cư sĩ. Mặc dù quan điểm về gia đình cá thể, cũng như chế 
độ một vợ một chồng thời Phật vẫn chưa rõ ràng, thế nhưng khi 
ban lời chỉ dạy nêu trên, đã cho thấy tính nhân văn của Đức Phật, 
về những giải pháp ứng xử với năng lượng tính dục của người 
cư sĩ tại gia. 

Kế đến, cân bằng trong sức khỏe và tuổi tác là những yếu 
tố quan trọng để có được hạnh phúc. Câu chuyện lựa chọn vợ 
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béo mập nhưng khéo léo và sạch sẽ của vua Licchavi được ghi 
lại trong kinh Tiểu Bộ là một trường hợp tiêu biểu về sức khỏe 
trong hôn nhân6. Có thể chuẩn mực đó không phù hợp trong tư 
duy của nhiều người, nhưng ít ra qua đó đã cho thấy, yếu tố sức 
khỏe cũng là điều được quan tâm nhằm xây dựng hôn nhân hạnh 
phúc. Trong nhiều ngữ cảnh ở Kinh tạng, cái đẹp hình thể của 
một người phụ nữ thời xưa có liên quan ít nhiều đến tiêu chuẩn 
béo mập7. Bên cạnh yếu tố sức khỏe, thì việc quá khác biệt về 
tuổi tác cũng là một trở ngại trong đời sống tình cảm lứa đôi. 
Thực sự, đây là những lưu ý có giá trị thực tiễn được ghi lại trong 
kinh Tập: Người tuổi trẻ đã qua/ Cưới cô vợ vú tròn/ Ghen nàng 
không ngủ được/ Chính cửa vào bại vong8. Tuy Đức Phật chỉ 
khái quát trong bốn câu, nhưng đã chuyên chở những giá trị vượt 
tầm thời đại.

PHẩm CHấT CủA ĐờI SỐNG LỨA ĐôI

Để có được một đời sống hạnh phúc, cả hai đối tượng phải 
có những phẩm chất tương ưng nhau. Đồng tín, đồng giới, đồng 
thí và đồng trí tuệ9 là bốn điều kiện cơ bản để có được một đời 
sống hạnh phúc đúng nghĩa. Đồng tín là cùng một niềm tin. Khi 
cả hai có cùng một niềm tin, từ tin tưởng lẫn nhau cho đến cùng 
chung một đối tượng tôn thờ là tiền đề thứ nhất của hạnh phúc. 
Thứ hai, đồng giới là cả hai có cùng một phẩm chất đạo đức, ít 
nhất là tuân giữ năm giới. Thứ ba, đồng thí là cả hai có một tâm 
lượng rộng rãi, vị tha. Và cuối cùng, cả hai có cùng một sự hiểu 
biết, văn hóa sống cũng như thái độ ứng xử. Mức độ hạnh phúc 
của đôi lứa cũng như sự bền vững của hôn nhân liên quan chặt 
chẽ đến bốn chuẩn mực này.
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Ngoài năm bổn phận và trách nhiệm tương ưng của đôi vợ 
chồng được Phật dạy khá chi tiết trong kinh Giáo thọ Thi Ca La 
Việt10, thì một đôi lứa cần phải hội đủ những phẩm chất quan yếu 
của hạnh phúc lứa đôi. Vì lẽ, mặc dù người chồng hoặc người vợ 
vẫn ứng xử chu toàn trong bổn phận và trách nhiệm của mình, 
thế nhưng đó vẫn chưa phải là điều kiện đủ để hạnh phúc nảy nở, 
thăng hoa. Trong lịch sử văn chương đã bảo lưu nhiều lời oán 
thán của bao cô phụ, dẫu rằng mọi phương diện vật chất vẫn được 
người phối ngẫu bảo đảm, chăm lo.

Đọc lại lời dạy của Đức Phật trong kinh Tương Ưng, mới 
thấy được hoa trái hạnh phúc của hôn nhân cũng cần thời gian và 
thử thách: chính phải cộng trú mới biết được giới đức của một 
người, và phải trong một thời gian dài không thể khác được, phải 
có tác ý, không phải không có tác ý, phải có trí tuệ, không phải 
với ác tuệ11. Cho nên, để trải nghiệm hạnh phúc thực sự, cần phải 
hội đủ các phẩm chất như tính sắt son của người chồng, lòng 
chung thủy của người vợ và nghĩa tình của cả đôi bên. Đây được 
xem là những phẩm chất quan trọng trong đời sống tình cảm của 
người cư sĩ.

Trong kinh Tiểu Bộ, cả hai chuyện tiền thân Đức Phật số 
3412 và 21613 đều ghi lại câu chuyện về cái chết của một con cá. 
Chuyện kể rằng, cả hai vợ chồng cá thong thả ngao du, vì sơ suất 
nên con cá trống rơi vào lưới của dân chài. Trong thời khắc cuối 
cùng của đời sống, cá trống vẫn bận lòng nghĩ về người phối 
ngẫu của mình. Và, trong chuyện tiền thân Puppharatta số 147, vì 
thương vợ một cách mù quáng mà người chồng đã phạm tội trộm 
cắp vật dụng của hoàng gia, nên đành phải chấp nhận hình phạt 
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phơi thây trên cọc nhọn. Trong tâm tư người chồng bạc phận, thì 
khổ đau dù bị xiên trên cọc nhọn không bằng nỗi khổ đau khi 
không tìm được áo màu đỏ cây Kasumbha để cùng vợ dạo chơi 
trong lễ hội Kattika. 

Cả ba câu chuyện vừa nêu mặc dù kết thúc trong đau thương 
thống khổ, nhưng qua đó đã chuyển tải một phẩm chất cần có của 
người chồng lý tưởng, đó là sự sắt son với người phối ngẫu, thậm 
chí cho đến phút cuối của đời mình. Có thể câu chuyện còn nhiều 
điều cần phải bàn về phương diện giải thoát, thế nhưng trên lãnh 
vực đạo đức nhân sinh, đã đọng lại những giá trị đáng trân trọng 
về phẩm chất sống chung tình của một đấng nam nhi. 

Với người vợ, lòng chung thủy được kinh điển Phật giáo 
cũng như nhiều truyền thống đạo học tôn trọng và vinh danh. 
Nhân chứng tiêu biểu cho phẩm chất chung thủy là câu chuyện 
một dạ thờ chồng của nàng Yashodhara được ghi lại trong kinh 
Tiểu Bộ. Theo kinh, vua Suddhodana là người kể lại câu chuyện 
về lòng chung thủy của con dâu mình, tức công chúa Yashodhara: 
Bạch Thế Tôn, xin hãy nghe đây. Khi nàng hay tin Thế Tôn đã 
đắp y vàng, nàng cũng đắp y vàng; Thế Tôn bỏ hết các vòng hoa 
và đồ trang sức, nàng cũng bỏ hết mọi thứ và chỉ nằm ngồi dưới 
đất. Khi Thế Tôn đã xuất gia, nàng liền trở thành cô phụ và từ 
chối mọi tặng vật mà các vương tử khác gửi đến nàng. Lòng nàng 
bao giờ cũng trung thành với Thế Tôn14. Sau khi nghe vương phụ 
ca ngợi đức hạnh của con dâu, Đức Phật đã khẳng định rằng, 
không những nàng chung thủy với thái tử Siddhartha ở đời này 
mà ngay cả khi làm phi nhân ở kiếp quá khứ, nàng vẫn một dạ 
chung tình. Xem ra, chung thủy là một phẩm chất trân quý của 
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người phụ nữ, được ghi nhận khá sớm từ kinh điển và được thể 
hiện tiêu biểu ở góa phụ lừng danh: nàng Yashodhara.

Phẩm hạnh thứ ba của một quan hệ hôn nhân lý tưởng, đó 
chính là nghĩa tình. Nghĩa tình là sự hy sinh, chăm sóc, san sẻ 
cho nhau qua những biến thiên hay thăng trầm trong đời sống vợ 
chồng. Đây là phẩm chất quan trọng của người cư sĩ tại gia. Câu 
chuyện nàng Sujata thương chồng thấu cảm đến chư Thiên được 
ghi lại trong kinh Tiểu Bộ là một ví dụ điển hình. Chuyện kể rằng, 
vì mê say sắc đẹp của nàng Sujata nên nhà vua lập mưu hại chồng 
nàng. Tận cùng của bức bách đau khổ, nàng vừa khẩn cầu vừa 
oán trách trời cao. Lòng thương chồng thấu cảm tận trời xanh nên 
chư Thiên đã ra tay cứu khổ15. 

Motif vì chồng mà bất kể hiểm nguy còn được Đức Phật kể 
lại ở phần đầu chuyện tiền thân số 267. Nhờ sự khôn ngoan, cứng 
rắn, trung kiên của người vợ, nên tên cướp đã không giết chồng 
mà còn tha mạng cho cả hai. Khi hai vợ chồng trở lại Savatthi, 
thăm Đức Phật tại Hương phòng và thuật lại câu chuyện, Đức 
Phật đã dạy thêm: Này cư sĩ, ông chẳng phải là kẻ độc nhất được 
nàng cứu mạng đâu! Vào thời xưa nàng cũng đã từng cứu mạng 
nhiều bậc trí giả khác16. 

Không những thế, tình nghĩa vợ chồng càng được thể hiện 
sâu nặng khi một trong hai người  bệnh tật, ốm đau. Câu chuyện 
cảm động về thái tử Sotthisena với thân thể tanh hôi do bệnh tật 
lâu ngày, nhưng vương phi Sambulà không nhờm gớm, kinh tởm 
mà vẫn chạy chữa cho chàng mãi đến khi vượt qua bệnh tật, nguy 
nan17. Kết thúc câu chuyện, Đức Phật đã nhận diện tiền thân: 
nàng Sambulà trong kiếp quá khứ chính là hoàng hậu Malika, vợ 
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của vua Pasenadi hôm nay. Theo Đức Phật, Không chỉ bây giờ 
mà ngay cả ngày xưa nữa, Mallikà đã là người vợ thủy chung18. 

Câu chuyện là thiên diễm tình đẫm lệ, đã cho thấy rằng khi 
tình yêu đích thực có mặt, thì con người có đủ sức mạnh để cùng 
nhau đi suốt cuộc đời. Câu chuyện của đôi vợ chồng Nakula được 
ghi trong kinh Tăng Chi19 có cùng bối cảnh tương tự. Chuyện chỉ 
khác biệt, đó là lời trăn trối của người chồng khi tưởng mình sắp 
chết và lời hứa chắc thật của người vợ trong hoàn cảnh đặc biệt 
này. Đáng chú ý, trong những lời hứa của người vợ, ngoài những 
nội dung thường tình, còn mang những nội dung giáo giới của 
pháp Phật, nhằm chuyển hóa chồng mình. Chuyện thực sự có hậu 
khi người chồng đã vượt qua bệnh tật và cả hai sống trong hạnh 
phúc, an hòa.

Hình tượng tiêu biểu cho sự nâng đỡ lẫn nhau cùng tiến trên 
con đường thánh đạo, đó là câu chuyện của đôi vợ chồng được 
ghi lại trong phần đầu của chuyện tiền thân số 35920. Nhờ sự 
chuyển hóa từng bước của người vợ, người chồng vốn là ngoại 
đạo, đã từng bước thâm tín Tam bảo, để cuối cùng, cả hai xuất 
gia và không bao lâu đều chứng đắc Thánh quả. Có thể đây chỉ là 
mẫu hình lý tưởng hiếm hoi trong đời sống tình cảm của người cư 
sĩ tại gia, nhưng ít ra qua đó, có thể thấy rõ một điều, giúp nhau 
tìm về với những giá trị thiện mỹ, là thông điệp được gửi gắm từ 
câu chuyện này.

GIảI PHáP kHI TìNH Cảm THăNG Trầm 

Trong đời sống lứa đôi, sự va chạm, lục đục là thuộc tính 
thường gặp dù ở bất kỳ thời đại nào. Ngay như bản thân Đức 
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Phật, khi biết được vợ chồng nhà vua Kosala gây gổ nhau và hôn 
nhân của họ có nguy cơ tan vỡ, Ngài đã thân hành thăm viếng 
và đã có những huấn thị kịp thời21. Nhờ những quan tâm kịp thời 
đó, đời sống tình cảm của vợ chồng vua Kosala lại bền vững như 
xưa. Việc làm đó của Đức Phật đã làm sáng tỏ luận điểm, đời 
sống lứa đôi rất cần sự hỗ trợ cũng như những lời khuyên thiết 
thực của người xuất gia. 

Theo khảo sát, cung bậc thăng trầm trong đời sống tình 
cảm của người cư sĩ tại gia thường diễn ra trong ba tình huống. 
Thứ nhất là những mâu thuẫn thường nhật. Thứ hai, có những 
phút bất chợt xao lòng. Thứ ba, khi ngọn lửa tình yêu thực sự đã 
nguội lạnh. Trong cả ba tình huống, kinh điển Phật giáo đã lưu lại 
những gợi mở đáng suy gẫm.

Trước hết, trong đời sống hôn nhân, đôi khi khó có thể tránh 
khỏi những hiểu lầm nho nhỏ, những giận hờn vu vơ, những buồn 
bực vô cớ. Trong những trường hợp ấy, sự nhẫn nhịn của mỗi bên 
là phương sách hóa giải tình thế. Cần phải thấy, căn bản của hạnh 
phúc là sự hòa hợp và nhường nhịn. Để có được chất liệu đó, đòi 
hỏi sự nỗ lực của cả hai bên. Nỗ lực ở đây chính là nỗ lực chinh 
phục tự ngã từ cả hai người. Vì lẽ, trong mỗi người, tự ngã là điều 
gì đó rất riêng và luôn được cưng chiều, bảo bọc. Khi tự ngã bị xúc 
phạm, bị coi thường, thì con người thường có những thái độ phản 
vệ. Hơn đâu hết, khi chỉ ra sự thật trần trụi: chỉ có mình thương mình 
nhất22, Đức Phật đã gửi gắm mong mỏi với những lứa đôi: Vậy ai 
yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người23. Nói rõ hơn, sự nhường nhịn và 
tôn trọng lẫn nhau là những liệu pháp ngăn ngừa cũng như cứu vãn 
những nguy cơ va chạm trong đời sống tình cảm thường ngày.
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Thứ hai, do yêu cầu từ thực tiễn, cuộc sống của người tại 
gia luôn có những mối quan hệ và liên hệ. Do liên hệ, do nghiệp 
duyên, do không biết tự chế bản thân nên có những cung bậc 
tình cảm phát sanh ngoài quan hệ vợ chồng. Đây là tình huống 
mà ngôn ngữ hiện đại gọi là tình trạng nhất thời say nắng hoặc 
thể hiện văn vẻ hơn như bài thơ Những phút xao lòng24. Trong 
lịch sử hôn nhân, sự vọng động tơ tưởng đến người thứ ba xuất 
hiện rất sớm và thể hiện rất đa dạng, từ thứ dân cho đến quan 
quân, vua chúa25. Ngay một vị minh quân như vua Kosala vẫn bị 
người thương yêu tư thông với kẻ khác26. Điều đó đủ thấy sự rối 
rắm phức tạp trong cung bậc tình cảm con người. Gặp phải tình 
huống này, vua Kosala rất đau khổ. Mặc dù vậy, vốn là một Phật 
tử thuần thành, vua Kosala đã đến Jetavana cầu thỉnh Đức Phật: 
Bạch Thế Tôn, nay trẫm phải làm gì với nó?27. Đức Phật khuyên 
vua Kosala cần tỉnh táo, kham nhẫn trước sự thực đau lòng này. 
Theo Đức Phật, nếu như cả hai người biết hối lỗi, phục thiện và 
nếu như nhà vua còn yêu thương cung phi ấy; ngoài những biện 
pháp giáo dục, răn đe, thì nên mở một con đường sống để cả hai có 
thể quay về. Trong trường hợp này, biết buông xả, tha thứ cho những 
ai biết phục thiện, quay về là giải pháp được Đức Phật đề nghị.

Thứ ba, sở dĩ đời sống lứa đôi được định hình là do duyên 
nghiệp ở đời trước cũng như đời này. Duyên tụ thì thành và duyên 
hết thì tan. Trước thực tế, có những quan hệ hôn nhân được hình 
thành do sự áp đặt, ép gả, do sự hiểu biết nhau không đầy đủ, do 
một kẻ bất chợt thay lòng … đã tạo nên những bất hạnh và khổ 
đau cùng cực trong đời sống vợ chồng. Xuất phát từ những bất 
cập đó, nên được gọi là vợ chồng nhưng đời sống tình cảm có đôi 
lúc không khác địa ngục bao xa. Trong tận cùng của bất hạnh, 
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một trong hai người kia tìm được sự sẻ chia, đồng điệu từ một 
người thứ ba bất ngờ nào đó. Và từ đây đã mở ra những lận đận 
của kiếp người.  Đó cũng là một trong những lý do để hiểu tại sao 
có những đôi gian phu, dâm phụ sẵn sàng ra tay không thương 
tiếc với người phối ngẫu. Câu chuyện chàng tiểu xạ thủ trong 
kinh Tiểu Bộ là minh chứng tiêu biểu về trường hợp này28. 

Chuyện kể rằng, vốn là sinh viên ở đại học Takkasila, chàng 
được thầy dạy mến mộ và gả con gái. Sau khi học xong và trên 
đường về quê nhà, vợ chồng gặp một toán cướp. Với tài nghệ của 
mình, chàng hạ gục tất cả, trừ tên tướng cướp. Khi chiếm được 
thế thượng phong, chàng yêu cầu vợ đưa kiếm cho mình. Tự 
dưng khi ấy, người vợ bất chợt phải lòng kẻ cướp, nên hỗ trợ cho 
tên cướp giết chàng. Motif câu chuyện tương tự còn được ghi lại 
rải rác trong kinh Tiểu Bộ và trong nhiều tác phẩm văn học, xưa 
cũng như nay.

Trong trường hợp người phối ngẫu đã đoạn tình dứt áo ra 
đi và không còn khả năng cứu vãn, thì giải pháp tốt nhất là nên 
để người phối ngẫu tự do, không nên cố gượng ép. Trường hợp 
chánh hậu của vua Maddava bỏ đi theo người tình trẻ, được tiền 
thân Đức Phật khuyên vua nên buông xả và đừng nuối tiếc làm 
gì29. Tình đã bay xa thì con tim đừng nuối tiếc. Có thể không tìm 
ra từ ly hôn trong từ vựng kinh điển, nhưng ít nhất, giải pháp cho 
người phối ngẫu được tự do đi theo tiếng gọi con tim, hoặc trở 
về nhà cha mẹ của mình, là sự thực được ghi nhận trong quan hệ 
hôn nhân ở thời Phật.

Khi Đức Phật tuyên bố: Ta không thấy một sắc, một tiếng 
nào khác, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc, như 
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tiếng người đàn bà30, thì điều đó cũng đồng thời xác tín rằng, 
trong các loại dục thì ái dục có sức mạnh rất lớn. Hiểu vậy thì 
phần nào thấu đạt tại sao khi yêu nhau một cách cuồng si, người 
ta sẵn sàng bất chấp tất cả, dù đó là nhân phẩm hay tính mạng 
của chính mình.

Nếu như các truyền thống văn hóa, tôn giáo khác có những 
hình phạt nghiêm khắc và phi nhân đối với những sai phạm trong 
đời sống tình cảm, thì Phật giáo đúng mực nhân từ trong hướng 
giải quyết của mình. Trong tất cả mọi trường hợp thăng trầm về 
đời sống tình cảm, thì giải pháp kham nhẫn, răn đe, chuyển hóa 
và buông xả là những giải pháp căn bản mà Đức Phật đã chỉ dạy. 
Cần phải thấy, trong bất kỳ tình huống nào, hôn nhân không bạo 
lực, không hận thù là chủ điểm mà Phật giáo nhắm đến. 

kẾT LUẬN

Đời sống tình cảm của con người dù có nhiều điều khác biệt 
về phương thức thể hiện, nhưng vẫn có những điểm tương đồng 
mang tính quy luật, không thay đổi, xưa cũng như nay. Hiểu được 
bản chất của tình cảm, và định hướng năng lượng tình cảm phù 
hợp với những chuẩn mực đạo đức căn bản của một người cư sĩ theo 
lời dạy của Đức Phật, là thái độ sống đúng mực và thánh thiện.

Trong đời sống hôn nhân ở xã hội ngày nay, mặc dù đã có 
nhiều tiến bộ vượt bậc về chỉ số hạnh phúc, tuy vậy thảng hoặc 
đâu đó vẫn xuất hiện những nỗi đau trầm thống cũng như những 
dư vị chát đắng trong quan hệ lứa đôi. Ngay đây, những giải pháp 
gợi mở trong quan hệ hôn nhân được Đức Phật đưa ra vẫn còn 
nguyên sơ tính giá trị.
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mẫU HìNH NGườI Cư Sĩ Lý TưởNG
Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là người cư sĩ? 

- Này Mahànàma, khi nào quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng 
Tăng, cho đến như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ 1.

Cư sĩ là người đã quy y Tam bảo. Đó là điều được xác tín 
trong kinh điển Bắc truyền và cả Nam truyền2. Trong những 
chúng đệ tử Phật, thì chúng cư sĩ tại gia chiếm một vị trí đông đảo 
và có những ảnh hưởng nhất định đối với diện mạo của Phật giáo 
nói chung. Khảo sát từ Kinh tạng và qua cuộc đời của những vị 
cư sĩ tiêu biểu thời Phật cho thấy, mẫu hình người cư sĩ lý tưởng 
được Đức Phật đề cập khá cụ thể và chi tiết. Theo khảo sát, một 
người cư sĩ lý tưởng phải hoàn thiện bốn phẩm chất cơ bản: Ổn 
định về kinh tế; trang nghiêm về giới hạnh; thăng bằng và điều 
hòa; hộ pháp và hoằng pháp.

ỔN ĐịNH VỀ kINH TẾ

Chúng sanh sở dĩ tồn tại là nhờ vật thực3. Muốn tồn tại thì cần 
phải có điều kiện của tồn tại. Điều kiện tồn tại của chúng sanh là 
thức ăn trong nghĩa rộng nhất của từ ngữ. Ở đây, sự ổn định và vững 
chãi về kinh tế là điều kiện cơ bản cho mọi sự tồn tại của một con 
người nói chung và người cư sĩ nói riêng. Hơn thế, với một người 
cư sĩ, ngoài vật thực nhằm đáp ứng nhu cầu tồn tại, thì cần phải 
có những bổn phận tương ưng trong các mối quan hệ của mình. 
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Cụ thể, người cư sĩ cần phải có nền tảng kinh tế vững vàng 
nhằm đem lại an lạc cho cha mẹ, vợ con và những người thân 
liên quan4. Người cư sĩ tạo sinh kế và điều kiện sống cho kẻ khác, 
đem lại lợi ích, an lạc, hạnh phúc cho kẻ khác, được Đức Phật gọi 
là bậc chân nhân5. Chiêm nghiệm sâu thêm về gia cảnh của các 
vị đại thí chủ tiêu biều trong thời Đức Phật như Anathapindika, 
Visakha, Màtikamàtà, Vimalakirti… cho thấy rằng, họ là những 
cư sĩ có một nền tảng kinh tế khá ổn định và vững vàng.

Một đời sống tự chủ về kinh tế thì sẽ ngăn ngừa cũng như 
phòng hộ một số loại phiền não, tránh được những thúc bách liên 
quan đến nhu cầu vật chất thường gặp trong đời sống thường nhật 
của một cư sĩ tại gia. Theo Đức Phật, nghèo khổ là một phiền 
não. Vì nghèo khổ góp phần làm xuất sinh nhiều chủng loại phiền 
não khác như bị mắc nợ, bị hối thúc, bị truy đuổi, bị đe dọa tính 
mạng, bị khủng bố6… Theo kinh Cứu la đàn đầu7, thì nghèo khổ 
và nghèo khổ quá mức còn là cửa ngõ dẫn khởi những hệ lụy, 
những nguy cơ tội ác. Đây là một thực tế có thể phát hiện trong 
dòng chảy tất bật của đời sống ngày nay.

Với người cư sĩ, Đức Phật luôn khuyến khích họ nỗ lực mưu 
sinh bằng khả năng riêng có và điều kiện nghiệp lực của riêng 
mình. Theo Đức Phật, không có sự sang hèn trong nghề nghiệp 
mưu sinh, không có sự phân liệt về giá trị giữa người nông phu 
hay viên sĩ quan quân đội. Ngoài năm nghề nghiệp bất chánh như 
buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán 
rượu, buôn bán thuốc độc8 mà người cư sĩ không nên làm; thì 
cụm từ bất cứ nghề gì được ghi lại trong kinh Tăng Chi9 đã xác 
quyết, Đức Phật cho phép người cư sĩ tại gia được quyền mưu 
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sinh bằng tất cả khả năng cũng như mọi điều kiện có thể, nhằm 
xây dựng một nền tảng kinh tế ổn định và bền vững.

Ngoài việc thừa nhận hạnh phúc về sở hữu và được quyền 
thọ hưởng vật sở hữu của người cư sĩ tại gia, thì Đức Phật đã 
từng bước khuyến khích hàng cư sĩ nên nỗ lực tìm kiếm những 
thứ hạnh phúc cao, bền vững hơn. Cụ thể như những hoạch định 
nhằm đem lại an lạc cho tha nhân, dấn thân vì lợi ích cho cộng 
đồng cũng như phát tâm hộ trì Tam bảo. 

Để hoàn tất những bổn phận cần làm của người cư sĩ, cũng 
như thể hiện những ước nguyện đáng quý và thanh cao, thì điều 
kiện quan trọng đối với hàng cư sĩ tại gia, là phải ổn định về 
kinh tế.

TrANG NGHIêm VỀ GIỚI HẠNH

Cùng song hành với niềm tin Tam bảo, người cư sĩ cần phải 
hoàn thiện những nguyên tắc đạo đức căn bản, kinh điển gọi là 
giới hạnh. Theo Đức Phật, người cư sĩ được gọi là trang nghiêm 
về giới hạnh thì cần phải hoàn thiện những phẩm chất: từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh, từ bỏ nói láo, tử 
bỏ đắm say rượu nấu10. Đây là năm nguyên tắc sống căn bản, là 
phẩm hạnh cần có của một người cư sĩ, là điều kiện để sanh Thiên 
giới. Người hoàn thiện đầy đủ năm phẩm chất này, còn được gọi 
là bực Chân nhân11. Từ việc khảo sát Kinh tạng cho thấy, tần suất 
của năm chuẩn mực đạo đức này được Đức Phật lặp lại hàng 
trăm lần và xuất hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau. Điều đó đã 
khẳng định sự quan trọng của năm nguyên tắc sống này, trong đời 
sống căn bản của một người cư sĩ.
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Không những thế, ngoài năm nguyên tắc mang tính cố định, 
mẫu mực nêu trên, trong thực tế đời sống, người cư sĩ đúng mực 
cần phải thực hiện theo mười chuẩn mực đạo đức mang tính bổ 
trợ như: khiêm hạ, tàm quý, trung thực, kiên định, không phóng 
dật, nhẫn nhục, biết ơn, buông xả, dấn thân và tiết tháo. Đây là 
những chuẩn mực đạo đức mang tính bổ trợ, được Đức Phật tùy 
thuận thuyết giảng rải rác trong kinh. Sự hoàn thiện năm nguyên 
tắc và mười chuẩn mực đạo đức kể trên, tạo nên một phẩm chất 
đạo đức riêng có của một người cư sĩ lý tưởng.

Trong những lời dạy cuối cùng với những cư sĩ ở Pataligama, 
Đức Phật đã khẳng định có năm điều lợi ích đối với một cư sĩ 
trang nghiêm về giới luật. Thứ nhất, sẽ có tiền của dồi dào vì có 
được một đời sống không phóng dật. Thứ hai, được danh thơm 
tiếng tốt đồn xa. Thứ ba, người giữ giới đi vào hội chúng nào, 
hoặc Sát-đế-lỵ, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, 
người ấy đi vào với tâm thần không sợ hãi, không bối rối. Thứ 
tư, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ chết với tâm hồn không 
rối loạn. Và cuối cùng, người giữ giới, sống theo giới luật sau 
khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh vào thiện thú, thiên giới. 
Đây có thể được coi là những quan tâm cuối cùng của Đức Phật, 
đối với hàng cư sĩ tại gia, được kinh Trường Bộ12 và kinh Tiểu 
Bộ13 đồng xác tín.

Và để người cư sĩ tại gia gặp nhiều thuận lợi trong phương 
diện hành trì giới luật, Đức Phật đã có những lưu ý đặc biệt 
về môi trường sống, về quan hệ giao lưu bạn bè, từ trong kinh 
điển gọi là làm bạn với thiện14. Làm bạn với thiện là thân cận 
với những vị có giới đức, có niềm tin; giao lưu và học tập theo 
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gương của các vị đó. Làm bạn với thiện theo chuẩn mực Phật 
dạy còn mang ý nghĩa tiên phong hơn cả câu thành ngữ: Hãy 
cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người 
như thế nào.

Phẩm hạnh đạo đức sở dĩ có được là do hành trì. Với một 
người cư sĩ tại gia, việc áp dụng lời dạy của Đức Phật trong thực 
tiễn đời sống, cũng như có được một pháp môn căn bản để hành 
trì, là điều rất mực quan trọng. Ngay như một người cư sĩ bận 
rộn như Visakha, bà vẫn ưu tư về một pháp môn hành trì phù hợp 
với thực trạng đời sống của người cư sĩ, để rồi được Đức Phật 
dạy cho pháp tu Bát quan trai15. Từ đó có thể thấy, tùy theo điều 
kiện của bản thân mà người cư sĩ có thể chọn lấy một pháp hành 
tương ứng. Đừng quan ngại sự tẻ nhạt hay đơn điệu của pháp 
hành trong giai đoạn đầu. Hãy đi rồi sẽ tới. Ở đây, để việc hành 
trì có kết quả, người cư sĩ nên nhờ một vị xuất gia có tâm và tuệ 
góp ý và lựa chọn cho mình một pháp hành, tương thích với điều 
kiện nghiệp lực của bản thân. 

Người cư sĩ xông xáo trong đời nên thân và tâm dễ bị va 
chạm, thương tổn và hư hao. Với không gian hữu hạn của kiếp 
người và quỹ thời gian hạn chế do việc mưu sinh, do vậy, việc 
quan yếu của người cư sĩ là phải nỗ lực nhổ mũi tên sầu muộn trong 
kiếp sống này, bằng cách ứng dụng và hành trì theo những học pháp 
căn bản, mà Đức Phật đã tùy thuyết cho người cư sĩ tại gia.

THăNG BằNG VÀ ĐIỀU HòA

Một đời sống ổn định, có khí lực sung mãn thì phải có một 
sự điều tiết thăng bằng và điều hòa thân, tâm. Điều thân cũng 
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là một vấn đề quan trọng trong đời sống cũng như trong tu tập. 
Vì lẽ, nếu như thân không khỏe mạnh, bệnh tật liên miên, tất sẽ 
gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống đời thường cũng như trong lộ 
trình tu tập.

Trước hết, muốn có được một thân thể tráng kiện, khinh an, 
thì phải ăn uống cho thích nghi16. Trường hợp Đức Phật khuyên 
vua Pasenadi tiết độ trong ăn uống được ghi lại trong kinh Tương 
Ưng là một ví dụ điển hình. Theo kinh, vua Pasenadi có một thân 
thể nặng nề vì ăn uống quá độ nên gặp trở ngại trong vận động và 
trong đi lại. Tham vấn Đức Phật về vấn đề này và được Ngài ân 
cần chỉ dạy: Con người thường chánh niệm/ Ðược ăn, biết phải 
chăng/ Chừng mực, cảm thọ mạnh/ Già chậm, tuổi thọ dài17. Từ 
lời khuyên này, vua Pasenadi đã tiết độ trong ăn uống và bước 
đầu tìm lại sự tráng kiện của thân thể.

 Xem ra, mối quan hệ giữa ăn uống và sức khỏe đã được 
Đức Phật quan tâm từ rất sớm. Vì theo Đức Phật, sự điều hòa, 
tiết độ trong ăn uống, trong công việc, trong thú vui giải trí, tiêu 
dao… còn là những điều kiện cơ bản để có được một sức khỏe 
và trường thọ, như sự khái quát từ kinh Tăng Chi: Làm việc thích 
đáng, biết vừa phải trong việc thích đáng, ăn các đồ ăn tiêu hóa, 
du hành phải thời và sống Phạm hạnh18. 

Với một người cư sĩ, vấn đề thăng bằng và điều hòa về 
những vấn đề cụ thể trong đời sống gia đình có ý nghĩa tối quan 
trọng, đôi khi định đoạt hạnh phúc của cả một gia đình. Chẳng 
hạn, sự điều hòa trong việc mưu sinh và nuôi dạy con cái. Đành 
rằng, kiếm tiền để nuôi sống gia đình và để lo cho tương lai con 
cái là điều rất mực quan trọng; tuy nhiên, việc quan tâm và dạy 
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dỗ con cái cũng là trọng trách không thể thiếu của cả ông bố và 
bà mẹ. Đôi khi người cư sĩ cứ mải mưu toan sự nghiệp mà quên 
rằng, có những đứa con đang nếm trải cô đơn ngay trong chính 
gia đình mình. Bất hạnh này có thể bắt gặp từ lịch sử cho đến 
hôm nay.

Trong việc ứng xử với các mối quan hệ cơ bản của đời 
người, cũng cần có một tâm thế nhuần nhuyễn và cân bằng. Đơn 
cử, mặc dù phải chăm nom một gia đình riêng tư, nhưng người 
cư sĩ cần phải chung tay lo cho cha mẹ hai bên. Ứng xử chu toàn 
và phù hợp với hai bên nội ngoại không những là chất liệu đem 
đến hạnh phúc cho gia đình, mà còn là chuẩn mực lý tưởng của 
một người con hiếu thảo ở mọi thời đại. Không những thế, với 
các mối quan hệ còn lại như quan hệ thầy trò, bạn bè, thân tộc 
láng giềng… người cư sĩ cũng tùy theo điều kiện của mình và 
hoàn cảnh thực tế, để có một thái độ ứng xử phù hợp. Thái độ 
sống không quá phung phí, không quá bỏn sẻn19 về phương diện 
vật chất, là thái độ ứng xử đúng mực với các mối quan hệ của 
một người cư sĩ. 

Cần phải thấy, một đời sống thăng bằng và điều hòa với bản 
thân, với gia đình, trong các mối quan hệ xã hội… là trải nghiệm 
hạnh phúc đích thực của người cư sĩ.

Hộ PHáP VÀ HOằNG PHáP 

Mang danh đệ tử Phật, người cư sĩ có trách nhiệm hộ pháp 
và hoằng pháp trong điều kiện có thể của mình. Trong bảy pháp 
thăng tiến của người cư sĩ được Phật dạy trong kinh Tăng Chi 
chuyên chở cả hai nội dung, hộ pháp và hoằng pháp20.
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Trước hết, trong vai trò hộ pháp, người cư sĩ cần hỗ trợ các 
điều kiện sinh hoạt cho Tăng-già. Hộ pháp được hiểu ở đây tức 
là hỗ trợ các phương tiện và điều kiện, nhằm làm cho ngôi Tam 
bảo ổn định vững bền và ngày càng phát triển. Trong kinh Bổn 
phận người gia chủ, Đức Phật đã khẳng định với Anathapindika 
rằng, muốn trở thành một vị cư sĩ chân chánh, kinh văn gọi là vị 
Thánh đệ tử, thì phải hộ trì chúng Tỷ-kheo với y, hộ trì chúng Tỷ-
kheo với đồ ăn khất thực, hộ trì chúng Tỷ-kheo với sàng tọa, hộ 
trì chúng Tỷ-kheo với dược phẩm trị bệnh21. 

Nói cách khác, vai trò hộ pháp đầu tiên của người cư sĩ 
chính là góp phần đảm bảo điều kiện sống tối thiểu cho hàng xuất 
gia. Trong dòng chảy lịch sử, điều kiện sống của hàng xuất gia 
đôi khi có vài thay đổi nhỏ. Ở đây, tùy theo không gian và truyền 
thống tu tập, người cư sĩ nên uyển chuyển cân nhắc, để việc hỗ 
trợ cho Tăng già được chu toàn và đủ ý nghĩa.

Nghĩa hộ pháp kế tiếp của người cư sĩ, là sự hỗ trợ về 
không gian tu. Không gian tu, có thể được xem là trung tâm tu 
học trong cách hiểu hiện đại, là một phương tiện quan trọng 
để giữ gìn cũng như phát triển giáo pháp. Trầm tư về ngôi 
Kỳ Viên tinh xá, nơi lưu xuất nhiều bài kinh quan trọng, và 
là nơi chứng Thánh của nhiều vị đệ tử Phật, đã minh chứng 
rằng, không gian tu có ý nghĩa quyết định đối với sự thăng 
tiến trong tu tập nói riêng và sự phát triển của Phật giáo nói 
chung. Không gian tu ngày nay có thể là một ngôi chùa, một 
tịnh xá, một trung tâm tu học xứng tầm. Hộ pháp về phương 
diện không gian tu có một ý nghĩa quan trọng, được Đức Phật 
tán thán: Ai cho chỗ trú xứ, kẻ ấy cho tất cả22.

282 



Hộ pháp còn được hiểu là sự phòng hộ, gìn giữ ở nghĩa cụ 
thể, về các phương diện liên quan đến Tam bảo như kinh điển, 
chùa chiền, Tăng sĩ và thanh danh của Giáo hội. Ngay từ thời 
Phật, các thế lực không cùng con đường và khác biệt về lý tưởng, 
đã có những toan tính hòng làm vấy bẩn hình ảnh Tăng già, phá 
hoại không gian tu cũng như bôi nhọ Phật giáo23. Gặp phải những 
trường hợp đó, người cư sĩ đúng nghĩa cần phải chung tay hộ trì 
Tam bảo bằng khả năng có thể, với tâm thương yêu và sự tỉnh 
giác cao độ. Trong một vài trường hợp đặc biệt, người cư sĩ cần 
phải phát nguyện dấn thân, vì minh danh lý tưởng cao cả.

Trên phương diện hoằng pháp, trước hết, người cư sĩ phải tự 
mình hoàn thiện những phẩm hạnh đạo đức tự thân, nỗ lực trang 
bị cho mình những kiến giải cơ bản về pháp Phật. Câu chuyện 
cảm động về việc giải thuyết cho nhau nghe về pháp Phật, trong 
lúc người thân bệnh nặng, của đôi vợ chồng Nakula, là một bài 
học sống động về Phật hóa gia đình24. Tự mình ứng dụng Phật 
pháp và trang bị chất liệu đó cho những người thân, là trách vụ 
hoằng pháp đầu tiên của hàng tại gia cư sĩ.

Phương thức hoằng pháp của người cư sĩ nếu như biết 
nhuần nhuyễn vận dụng, thì cũng rất đa dạng và phong phú, 
không nhất thiết là phải thăng tòa thuyết giảng. Với người cư 
sĩ, vận dụng nhuần nhuyễn Tứ nhiếp pháp có tác dụng bổ trợ 
rất lớn trong lãnh vực hoằng pháp nói chung. Theo kinh Tăng 
Chi, sau khi tự mình hoàn thiện tín, giới, văn, thí xả, tàm quý, 
tinh cần… người cư sĩ còn khuyến khích kẻ khác cùng hoàn 
thiện như mình, thì được gọi là người cư sĩ vừa tự lợi vừa lợi 
tha25. Trong một vài trường hợp đặc biệt, khi người cư sĩ thực 
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hiện trọn vẹn trách vụ nêu trên, thì được Đức Phật tán thán là 
hơn cả bậc chân nhân26. Đây là một kinh nghiệm có giá trị ứng 
dụng thực tiễn. 

Vì lẽ, trong các chúng đệ tử Phật, chúng tại gia cư sĩ có một 
số lượng đông đảo và có điều kiện để tiếp cận với đủ mọi hạng 
người trong nhiều giai tầng xã hội. Đây cũng là những đối tượng 
đôi khi nằm ngoài tầm với của người xuất gia. Với ước tính sơ 
bộ, nếu như mỗi người cư sĩ tại gia chỉ cần chuyển hóa vài mươi 
người quy kính Tam bảo, thì sự nghiệp hoằng pháp ở nghĩa rộng 
nhất được khẳng định vững chãi. Đây vừa là bổn phận và đồng 
thời là thế mạnh của một người cư sĩ chân chánh.

kẾT LUẬN

Mẫu hình người cư sĩ lý tưởng bàng bạc trên mỗi bước chân 
du hóa của Đức Phật và chư Tăng. Bậc chân nhân, là từ được 
Đức Phật sử dụng trong một số ngữ cảnh, nhằm vinh danh mẫu 
hình người cư sĩ lý tưởng. Đi tìm một mẫu hình có nhiều thuộc 
tính chung nhất của người cư sĩ, là điều không dễ dàng trong điều 
kiện hạn chế về tư liệu và bất cập về không gian. Với những nỗ 
lực bước đầu, chúng tôi cố gắng xây dựng những tiêu chí mang 
tính cơ bản, để mỗi người cư sĩ có thể tự tìm thấy mình trong đó. 
Và hơn thế, qua những chuẩn mực nêu trên, tạo cho người cư sĩ 
tại gia một sự khẳng định riêng có, cũng như một lý tưởng để 
hướng về.
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