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THỰC HÀNH LỜI PHẬT DẠY
LÀ CÓ CHÂN HẠNH PHÚC
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I. DẪN NHẬP
Thông thường chúng ta ai cũng mong có hạnh phúc. Vậy hạnh
phúc là gì? Hạnh phúc là những điều vui thích, những điều an lạc.
Nếu không có an lạc, vui thích thì dù ở đâu cũng cảm thấy thiếu
hạnh phúc. Thế gian thường nghĩ rằng: Có tiền, có chức vị quyền
cao, nói người ta nghe, đe người ta sợ như thế là hạnh phúc. Thiếu
những tính đó coi như không có hạnh phúc. Hạnh phúc đó là hạnh
phúc của thế gian, nó cũng chỉ là tạm bợ tương đối nhỏ nhoi nhất
thời mà thôi, không những thế nó còn gây ra biết bao nỗi khổ đau
cho con người, gia đình và xã hội.
Thời đại ngày nay nền khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh như
vũ bão đạt tới đỉnh cao chưa từng thấy, đưa đời sống con người lên tầm
cao mới. Tuy nhiên nó để lại những hệ lụy cũng không nhỏ. Đó là: Hiệu
ứng nhà kính, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh
thái, thiên tai dịch họa, chiến tranh đao binh, nạn phân biệt chủng tộc
tôn giáo, phân biệt giàu nghèo, nạn thất nghiệp đói kém, tệ nạn mê tín
dị đoan. Đặc biệt là đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng, các tệ nạn xã
hội ngày một gia tăng, bao cảnh bi thương xảy ra ngay trong gia đình
và xã hội như: con giết cha, vợ giết chồng, chồng giết vợ, cha mẹ sát
hại con cái, anh em tàn sát lẫn nhau chỉ vì lòng tham không được thỏa
mãn. Con cháu bất hiếu với ông bà tổ tiên, cha mẹ; tham lam, trộm cắp,
tà dâm, dối dá, lừa gạt, rượu chè, cờ bạc, bạo hành gia đình, bạo lực học
đường, xâm hại tình dục, dâm ô trẻ em, tham ô tài sản Nhà nước hàng
-------------------------------------------------------* Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban TT BHP TƯ.
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tỷ tỷ đồng, lừa đảo đa cấp, buôn bán phụ nữ trẻ em, buôn bán hêrôin
ma túy gần đây có vụ lên tới hàng tấn ma túy v.v.. Đơn cử một số vụ
việc xảy ra như tại Vĩnh Phúc người con trai cả đòi mẹ mỗi ngày phải
trả 50.000 đồng công nuôi mẹ, trước đó, chỉ vì mẹ chia phần đất hơn
cho người em trai út. Lại nữa ở An Lão, Hải Phòng cô chủ nhà nghỉ bị
sát hại bởi sát nhân là kẻ ngáo đá nghiện game bắn cá không có tiền
ăn chơi. Hay vụ việc Lưu Bá Luyện 17 tuổi sát hại 3 người trong 1 gia
đình tại tiệm vàng Bích Ngọc ở Bắc Giang. Vụ thảm sát 6 người ở Bình
Dương kẻ sát nhân là Nguyễn Hải Dương, thêm vào đó là một số phim
ảnh, truyện, báo mạng Internet, đồ chơi trẻ em, thông tin phần nhiều là
có tính kích dục và bạo lực, rất nhiều hệ lụy xảy ra hàng ngày mà thông
tin đại chúng đưa tin không hết được. Trong khi đó công tác giáo dục
của xã hội hiện nay lại thiên về tính toán vật chất, nghiêng về lợi ích cá
nhân chạy theo thành tích và kinh tế thị trường. Do vậy mà xem nhẹ
giáo dục nhân cách, luân lý đạo đức tâm linh. Phải chăng nguyên nhân
do đâu? Xin thưa không phải đâu khác, chính là con người, xuất phát
từ tâm con người.
Ý dẫn đầu các pháp
Ý làm chủ ý tạo
Nếu với ý ô nhiễm
Nói lên hay hành động
Khổ não bước theo sau
Như xe chân vật kéo.
(Kinh Pháp Cú số 1)
Xét đến cội nguồn thì con người và tất cả chúng sinh đồng tính
thanh tịnh, tức đồng Phật tính. Nhưng vì sống trong thế giới ô trược
này khi căn xúc cảnh chân tâm bị biến dịch thành thức, thức phân biệt
các pháp thành ra ô nhiễm mà sinh tham, sân, si, đánh mất chất liệu
thanh tịnh của chính mình, tạo nhiều điều xấu ác làm khổ mình, khổ
người, khổ cho gia đình và xã hội. Chính vì vậy, muốn hết khổ đau để
có chân hạnh phúc chúng ta phải vâng làm theo lời Phật dạy.
II. THỰC HÀNH LỜI PHẬT DẠY LÀ CÓ CHÂN HẠNH PHÚC
1. Bổn phận tự thân phải giữ 5 giới:
- 5 giới gồm (Không sát, không trộm cắp, không tà dâm, không
nói dối, không uống rượu). Đây là nền tảng luân lý đạo đức căn bản

KỶ YẾU - HỘI THẢO KHOA HỌC HOẰNG PHÁP HẢI NGOẠI

của 1 con người được Đức Phật dạy trong kinh Thiện Sinh (kinh Lễ
6 phương).
Này em Thiện! Cơ đồ muốn lập
Xa bốn điều: Trộm cắp, sát sinh.
Gian dâm, nói dối làm thinh
Bốn điều nữa cũng liệu mình tránh xa.
Chớ gần gũi nữa mà bị tủi
Sợ, giận, cùng muốn với ngu si
Còn sáu việc phải kiêng dè
Đắm say chè rượu ham mê bạc bài
Cùng rông rỡ chơi bời hát xướng
Bạn ác cùng lười biếng là nguy
Những điều ấy kịp bỏ đi
Việc hay phải giữ nghiệp kia mới thành
Em xem xét cho rành mọi nhẽ
Mới phải là phép lễ sáu phương…
Đông là cha mẹ rõ ràng
Nam là thầy bạn, Tây phương vợ chồng
Phương Bắc chính là dòng thân thích
Phương hạ người ở ích cho ta
Thầy tu phương thượng đó mà
Thiện Sinh em nhớ cho ra kẻo nhầm.
(Chương 5 - “Luân lý của Phật Thích Ca dạy”; Gia đình giáo dục
- Sa Môn Trí Hải biên soạn)
2. Bổn phận mỗi thành viên trong gia đình
Con người thật sự hạnh phúc là con người biết hoàn thiện nhân
cách, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đức hạnh để thân tâm an lạc, thanh
tịnh, vui sống hiện tại và tiến lên con đường giải thoát trong tương lai.
Mỗi hạng người trong gia đình từ ông bà, cha mẹ, con cái đến những
người làm công, kẻ làm mướn cho mình đều phải có trách nhiệm đối
với họ, và nếu mỗi người ý thức tốt bổn phận của mình thì sẽ thiết
thực đem lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội.
Là con phải hiếu kính với cha mẹ, tùy theo mùa nóng lạnh mà lo
chuyện ăn uống cho phù hợp, lo sắp xếp công việc trong ngày, những
vật dụng cần thiết nhất là khi tối lửa tắt đèn, thay thế cha mẹ gánh vác

229

230 KỶ YẾU - HỘI THẢO KHOA HỌC HOẰNG PHÁP HẢI NGOẠI

công việc nặng nhọc trong gia đình để cha mẹ thảnh thơi vui hưởng
tuổi già, luôn luôn tâm niệm báo đáp ơn sinh dưỡng dục của cha mẹ,
phải hết lòng săn sóc khi cha mẹ đau ốm, ân cần hầu hạ, thuốc thang.
Đối với con cái, phải biết dạy dỗ con cái đừng làm ác mà phải biết
làm lành để con cái trở nên người đức hạnh, khuyên răn con cái sống
gần thiện hữu và người trí thức để học hỏi nhiều điều tốt, nhắc nhở
con cái cần mẫn học hành để trở thành người hữu ích, phải chăm lo
việc gia đình cho con cái và cho phép con cái tham gia bàn tính chuyện
gia đình để góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình chung.
Vợ đối với chồng phải kính yêu, hòa thuận, cư xử lịch sự nhã
nhặn, khi chồng đi vắng, phải lo việc nhà và phải hết mực chung thủy
với chồng, phải giữ gìn tiết hạnh không được ngoại tình, có của ngon
vật lạ không được dùng riêng, khi chồng nóng giận thì không được cãi
vã làm mất hòa thuận, đợi khi chồng bình tĩnh lại rồi mới dùng lời lẽ
khuyên bảo, khi chồng khuyên giải đúng thì phải vâng theo, phải quán
xuyến mọi việc nhà cửa, xem tài sản trong gia đình là của chung.
Chồng đối với vợ phải biết hỏi thăm lịch sự khi vợ đi về, nên dễ
dãi ăn uống để khỏi phiền lòng vợ nấu nướng cực nhọc, phải mua sắm
áo quần nữ trang đầy đủ cho vợ, không được sinh tâm tà vạy, phải
trung thành với vợ không được ngoại tình.
Đối với bà con thân thích, thì phải hết lòng khuyên can nhắc nhở
khi họ làm điều bất chính, giúp đỡ khi gặp tai ương, bệnh tật, không
nên nói những chuyện kín đáo của họ, thường hay lui tới viếng thăm
lẫn nhau, đừng vì bất đồng ý kiến mà cố chấp giận hờn nhau, phải biết
nâng đỡ nhau lúc ngặt nghèo cơ nhỡ.
Học trò đối với thầy, phải kính mến như cha mẹ, vâng lời dạy bảo,
giúp đỡ thầy trong cơn hoạn nạn, siêng năng học tập để thầy vui lòng,
khi thôi học cũng phải năng lui tới thăm viếng để tỏ lòng cảm mến
công ơn dạy bảo của thầy.
Trái lại, Thầy phải cần mẫn dạy dỗ trò, làm cho học trò phải tiến
bộ cả kiến thức lẫn đức hạnh, phải lý giải cặn kẽ những điều khó hiểu
để học trò được hiểu, phải có lòng rộng rãi, mong muốn học trò giỏi
giang tiến bộ hơn mình.
Anh em một nhà như chân tay, như môi với răng, cho nên ta phải
biết sống sao anh cho ra anh, em cho ra em, kính trên nhường dưới,
hòa thuận thương yêu đùm bọc chở che, để cha mẹ hài lòng, phải dìu
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dắt nhau cuộc sống theo tinh thần chị ngã em nâng, phải tự nhắc nhở
nhau thực hiện đúng tâm nguyện chân chính của cha mẹ.
- Chủ nhà cần phải quan tâm đến sức khỏe và những phương tiện
sống của người giúp việc để cho họ vui vẻ làm lụng. Khi họ bệnh phải
lo thuốc thang để họ chóng lành bệnh. Nếu họ có phạm lỗi thì phải
xem xét cho cẩn thận chớ có mắng oan, dùng lời thanh nhã để chỉ bày
giúp họ chừa bỏ, không nên tước đoạt tài sản mà họ tiết kiệm dành
dụm được, biết thưởng công và khuyến khích việc tốt.
- Trái lại người giúp việc phải lo thức dậy trước không đợi chủ gọi,
phải biết phân thời khóa công việc để làm, không đợi sai bảo, làm việc
cẩn thận, giữ gìn tài sản của chủ không được làm thiếu hụt hư hao,
phải kính trọng thương mến chủ nhà, đi thưa về trình tỏ ra thân mật,
không được trì trích nói xấu chủ nhà với người ngoài.
III. TÓM LẠI
Đạo Phật lấy con người làm trung điểm, làm trung tâm giáo dục
nhằm mục đích chuyển hóa con người từ mê lầm đến giác ngộ. Đạo Phật
không xa rời cuộc sống, không tách khỏi cuộc đời “Phật pháp tại thế gian,
bất ly thế gian giác”. Giáo lý của Đức Phật rất thực tiễn, được xây dựng
trên nền tảng của con người đó là định luật nhân quả, thuyết nghiệp báo,
định lý duyên khởi nhằm thức tỉnh con người và chúng sinh, giải quyết
các mâu thuẫn xung đột giữa cá nhân, gia đình và xã hội.
Muốn có hạnh phúc phải thực hành theo lời Phật dạy:
Đối với tự thân: Phải tự giác và thành tựu được 5 điều không sát
sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu
nghiện ngập chích hút ma túy.
Thứ hai là phải giữ trọn bổn phận đối với tổ tiên ông bà cha mẹ,
con cái, vợ chồng, họ hàng quyến thuộc, đạo nghĩa thầy trò, tình huynh
đệ thủ túc, chủ nhà với người giúp việc. Đây là mối quan hệ 2 chiều
không thể thiếu để xây dựng một gia đình hạnh phúc an lạc góp phần
xây dựng một xã hội, một đất nước và một thế giới cực lạc miên trường.
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