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Saùch naøy chæ kính bieáu, khoâng baùn!  

AÁn baûn ñieän töû ñöôïc ñaêng taïi trang web: 

http://www.thuvienthaythonglac.net 
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(PL 2550 – DL 2007) 
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       Lôøi noùi ñaàu 

 

 

 

 

Hoïc ñaïo ñöùc hieáu sinh maø khoâng 

bieát aùp duïng ñöùc hieáu sinh vaøo ñôøi soáng 

haèng ngaøy thì ñoù laø hoïc chôi, hoïc ñeå cho 

bieát, chöù hoïc nhö vaäy khoâng coù lôïi ích gì, neáu 

coù lôïi ích cuõng chæ baèng moät phaàn möôøi. Cho 

neân, hoïc ñaïo ñöùc caàn phaûi bieát aùp duïng thöïc 

haønh vaøo ñôøi soáng haèng ngaøy thì môùi coù lôïi 
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ích thieát thöïc cho mình, cho ngöôøi vaø cho taát 

caû muoân loaøi chuùng sinh.  

Taäp saùch “AÙp duïng ñöùc hieáu sinh vaøo 

ñôøi soáng haèng ngaøy” cuûa nhieàu taùc giaû tu 

sinh taïi Tu Vieän Chôn Nhö ñaõ noùi leân 

ñöôïc söï quyeát taâm aùp duïng ñaïo ñöùc hieáu sinh 

vaøo baûn thaân cuûa mình ñeå khoâng laøm khoå 

mình, khoå ngöôøi vaø khoå caû hai. Nhöõng söï 

aùp duïng naøy raát thöïc teá vaø cuï theå, vì theá 

chuùng toâi cho in thaønh saùch ñeå nhöõng ai höõu 

duyeân gaëp ñöôïc saùch ñaïo ñöùc naøy seõ aùp 

duïng vaøo ñôøi soáng, noù seõ mang laïi ích lôïi 

cho baûn thaân hoï, nhöõng ngöôøi trong gia ñình 

vaø moïi ngöôøi trong xaõ hoäi. Nhaát laø giuùp 

cho cha meï hoï soáng vôùi ñöùc hieáu sinh naøy seõ 

khoâng laøm gieát haïi vaø aên thòt chuùng sinh 

nöõa, nhôø ñoù khi giaø yeáu trí tueä khoâng laãn 

loän, thaân ít beänh khoå, chaân tay ñi ñöùng vöõng 
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vaøng khoâng run raåy, maét khoâng môø, tai 

khoâng ñieác, v.v..  

Tieán só Phaïm Quang Phuùc (Phoù 

tröôûng boä moân Phaùp luaät Ñaïi hoïc Caûnh 

saùt) vieát: “Cuøng vôùi phaùp luaät, ñaïo ñöùc ñaõ 

goùp phaàn raát lôùn duy trì oån ñònh xaõ hoäi, 

laøm cho xaõ hoäi laønh maïnh hôn. Ñaïo ñöùc 

ñöôïc vaän duïng ñeå duy trì toân ti traät töï 

trong töøng gia ñình, töøng doøng hoï, trong 

baûn laøng, thoân xoùm…” (Nguyeät san 

Phaùp Luaät soá 120 thaùng 4 - 2007). 

Nhöng noùi ñeán ñaïo ñöùc khoâng ngoaøi nhöõng 

taäp saùch giaùo khoa daïy “Coâng Daân Giaùo 

Duïc” trong caùc tröôøng Tieåu hoïc va ø Trung 

hoïc, ngoaøi ra chaúng coù saùch daïy ñaïo ñöùc 

naøo khaùc nöõa, chæ coù moät soá taùc giaû vieát 

chuyeän ngaén ñaïo ñöùc ñoïc cho vui chôi, chöù 

chöa phaûi laø nhöõng saùch giaùo duïc ñaøo taïo 

ñaïo ñöùc cho moïi ngöôøi. Töø saùch giaùo khoa 

coâng daân giaùo duïc daïy töø Tieåu hoïc ñeán 
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Trung hoïc vaø nhöõng chuyeän ngaén ñaïo ñöùc 

thì ñoù laø moät phaàn nhoû cuûa neàn ñaïo ñöùc 

nhaân baûn. Vaø neàn ñaïo ñöùc nhoû nhoi nhö vaäy 

thì laøm sao ñöông ñaàu vôùi söï phaùt trieån khoa 

hoïc kyõ ngheä hieän ñaïi hoaù ñang tieán trieån ñi 

leân nhö vuõ baõo ñeå phuïc vuï tieän nghi ñôøi soáng 

cuûa loaøi ngöôøi, thì thöû hoûi nhöõng saùch ñaïo 

ñöùc aáy coù ñuû söùc ñeå quaân bình ñôøi soáng ñaïo 

ñöùc vaø ñôøi soáng vaät chaát hay khoâng? 

Bieát roõ ñieàu naøy Tieán só Phaïm Quang 

Phuùc ñaõ noùi ñuùng: “Cuøng vôùi phaùp luaät, 

ñaïo ñöùc ñaõ goùp phaàn raát lôùn duy trì oån 

ñònh xaõ hoäi, laøm cho xaõ hoäi laønh maïnh 

hôn”. Nhöng Tieán só Phaïm Quang Phuùc 

noùi ñaïo ñöùc naøo? Coøn nhöõng saùch giaùo khoa 

daïy ñaïo ñöùc coâng daân hieän taïi trong caùc 

tröôøng hoïc nhö ñaõ noùi ôû treân thì noù chöa ñuû 

baét kòp vôùi thôøi ñaïi khoa hoïc hieän ñaïi vaät 

chaát hoùa ñôøi soáng con ngöôøi.  
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Muoán coù moät neàn giaùo duïc ñaïo ñöùc 

toaøn dieän ñeå quaân bình vaät chaát maø khoa hoïc 

ñaõ mang laïi cho loaøi ngöôøi, thì neàn ñaïo ñöùc 

aáy ñaâu phaûi töø treân trôøi rôùt xuoáng maø phaûi 

do khoái oùc cuûa con ngöôøi bieân soaïn vaø vieát 

ra thaønh boä moân ñaïo ñöùc aáy. Neáu con 

ngöôøi khoâng laøm cho con ngöôøi thì khoâng coù 

moät vò Thaàn, Thaùnh, Tieân, Phaät, Ngoïc 

Hoaøng, Thöôïng Ñeá, hay moät ñaáng Chuùa 

Cöùu Theá naøo vieát ra cho loaøi ngöôøi. Bôûi 

vaäy, chæ coù con ngöôøi môùi cöùu laáy con ngöôøi.   

Caùch ñaây 2550 naêm coù moät con ngöôøi 

ñaõ mang laïi moät neàn ñaïo ñöùc nhaân baûn - 

nhaân quaû, khoâng laøm khoå mình, khoå ngöôøi vaø 

khoå taát caû chuùng sinh. Nhöng con ngöôøi luùc 

baáy giôø coøn laïc haäu, meâ tín, dò ñoan, v.v.. 

soáng theo baûn naêng thuù vaät, tin töôûng thaàn 

quyeàn, soáng leä thuoäc vaøo theá giôùi sieâu hình 

neân neàn ñaïo ñöùc bò ñaùnh maát qua caùc hình 
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thöùc toân giaùo, heä phaùi, giaùo ñieàu, trieát lyù, 

v.v.. phuû leân moät lôùp giaùo lyù tröøu tuôïng, aûo 

töôûng, khoù phaân bieät ñaâu thieän ñaâu aùc.  

Hoâm nay con ngöôøi coù trình ñoä kieán 

thöùc khoa hoïc, coù nhieàu khoa hoïc kyõ ngheä 

tieán boä mang laïi phuïc vuï loaøi ngöôøi ñaày ñuû 

tieän nghi, nhöng con ngöôøi khoâng bieát trieån 

khai neàn ñaïo ñöùc nhaân baûn - nhaân quaû thì 

con ngöôøi khoâng quaân bình ñöôïc vaät chaát vaø 

tinh thaàn, hoï seõ lôïi duïng söï phaùt minh cuûa 

khoa hoïc maø huûy dieät con ngöôøi vaø söï soáng 

treân haønh tinh naøy.  

Cho neân ngay töø luùc naøy, con ngöôøi phaûi 

heát söùc trieån khai kòp thôøi neàn ñaïo ñöùc nhaân 

baûn - nhaân quaû thì khoâng quaù muoän maøng.  

Ngaøy ñeâm roát raùo chuùng toâi bieân soaïn 

giaùo aùn reøn nhaân caùch ñaïo ñöùc Nguõ Giôùi 

ñeå mong sao moïi ngöôøi ñöôïc hoïc ñaïo ñöùc 
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naøy, ñeå goùp phaàn duy trì oån ñònh xaõ hoäi, laøm 

cho xaõ hoäi laønh maïnh hôn, toát ñeïp hôn.  

Nhôø hoïc ñaïo ñöùc naøy maø giai caáp xaõ 

hoäi ñöôïc ban baèng, ngöôøi naøo cuõng bieát toân 

troïng laãn nhau, bieát thöông yeâu nhau, bieát 

tha thöù moãi loãi laàm cuûa nhau.  

Thöôøng tu só mang hình thöùc y aùo caïo 

boû raâu toùc thì xem reû ngöôøi cö só, cuõng nhö ôû 

ngoaøi ñôøi, ngöôøi giaøu coi reû ngöôøi ngheøo; 

ngöôøi coù hoïc thöùc xem reû ngöôøi ít hoïc; ngöôøi 

laøm quan xem reû ngöôøi laøm daân; ngöôøi ñaøn 

oâng xem reû ngöôøi phuï nöõ. Hoïc ñaïo ñöùc 

nhaân baûn - nhaân quaû seõ hoùa giaûi nhöõng tö 

töôûng laïc haäu, ngaõ maïn khinh khi ngöôøi naøy, 

ngöôøi kia.  

Trong taäp saùch naøy chuùng toâi thaáy tu 

sinh taïi tu vieän ñaõ heát söùc mình tu hoïc ñaïo 

ñöùc hieáu sinh, ghi cheùp laïi moät quaù trình tu 
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hoïc vaø aùp duïng vaøo ñôøi soáng thöïc taïi trong 

ba thaùng tu hoïc taïi Tu Vieän Chôn Nhö 

moät caùch cuï theå vaø keát quaû raát toát ñeïp.  

Chuùng toâi tin raèng vôùi söï tu taäp vaø aùp 

duïng ñaïo ñöùc hieáu sinh cuûa caùc tu sinh ôû ñaây 

thì ngay baûn thaân cuûa hoï ñaõ thaáy söï bình an 

duø trong baát cöù hoaøn caûnh naøo. Neáu xaõ hoäi 

moïi ngöôøi ñeàu hoïc taäp vaø aùp duïng ñaïo ñöùc 

hieáu sinh vaøo ñôøi soáng haèng ngaøy thì gia 

ñình vaø xaõ hoäi seõ voâ cuøng toát ñeïp hôn nhieàu.  

Do thaáy söï lôïi ích nhö vaäy chuùng toâi 

xin giôùi thieäu vôùi quyù vò taäp saùch nhoû naøy, 

taäp saùch goái ñaàu naèm, mong sao noù ñem laïi 

söï bình an cho quyù vò. Ñieàu ñoù laø moät mô 

öôùc cuûa chuùng toâi.  

Kính ghi, 

Tröôûng Laõo Thích Thoâng Laïc 
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Baøi thöù nhaát 

ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH 

VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY 
--o0o-- 

ĐỨC HIẾU SINH KHẨU HÀNH 
Baøi cuûa K.Q  

Khaåu haønh laø haønh ñoäng cuûa mieäng, 

trong vaán ñeà naøy yù nghóa cuûa chöõ khaåu haønh 

laø lôøi noùi, khoâng phaûi laø haønh ñoäng aên, uoáng, 

nhai cuûa mieäng. Hieáu sinh laø söï thöông yeâu 

chuùng sinh. Vaäy ñaïo ñöùc hieáu sinh khaåu haønh 

laø lôøi noùi coù ñaïo ñöùc ñaày loøng yeâu thöông vaø 

thöông xoùt moïi vaät hay moïi söï soáng treân 

haønh tinh naøy.  

Ngöôøi coù ñaïo ñöùc hieáu sinh khaåu haønh 

luoân noùi nhöõng lôøi noùi hieàn hoøa, hoøa nhaõ, töø 

toán vaø dòu daøng, khoâng laøm cho baát cöù chuùng 

sanh naøo buoàn, toån haïi hay ñau khoå.  

Vì lôøi noùi phaùt xuaát töø loøng yeâu thöông 

chaân thaät cho neân ñöôïc goïi laø lôøi noùi aùi ngöõ. 

Lôøi noùi aùi ngöõ laø nhöõng lôøi noùi chaân thaät, 
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khoâng doái gaït, laø nhöõng lôøi noùi coù ích lôïi, lôøi 

noùi khoâng saân giaän, lôøi noùi ñaày loøng yeâu 

thöông, laø nhöõng lôøi noùi chaân lyù coù ñaïo ñöùc, 

laø nhöõng lôøi noùi ñuùng thôøi, khoâng noùi xaáu 

ngöôøi khaùc, khoâng chæ trích, cheâ bai, buoäc toäi, 

khoâng traùch cöù oaùn hôøn, khoâng gaây chia reõ, 

ly giaùn hay theâu deät, khoâng naït noä, hung döõ 

hay la maéng nhau, v.v.. 

ÔÛ ngoaøi ñôøi chuùng ta cuõng coù theå nghe 

ñöôïc nhöõng lôøi noùi hieàn hoøa, töø toán, dòu daøng 

hay eâm tai. Nhöõng lôøi noùi naøy ñöôïc trau 

chuoát vaø trau doài qua naêm thaùng ñeå laáy loøng 

ngöôøi nghe trong vieäc giao tieáp vaø ngoaïi giao 

haèng ngaøy. Nhöõng lôøi noùi ñoù khoâng phaùt xuaát 

töø loøng thöông yeâu chaân thaät ñoái vôùi moïi söï 

soáng treân haønh tinh naøy, cho neân khoâng ñöôïc 

goïi laø aùi ngöõ.  

Lôøi noùi aùi ngöõ thöôøng theå hieän qua taâm 

Töø, taâm Bi, taâm Hyû vaø taâm Xaû. Ñeå thaáy roõ cuï 

theå chuùng ta haõy xem qua caùc tröôøng hôïp 

sau.  

I-   TAÂM TÖØ 

Lôøi noùi aùi ngöõ qua taâm töø laø nhöõng lôøi 

noùi ñaày loøng yeâu thöông hoaëc nhöõng lôøi noùi 

traùnh gaây toån haïi ñeán moïi vaät coù söï soáng 
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treân haønh tinh naøy. Cuï theå qua caùc tröôøng 

hôïp sau:  

1- Nhöõng lôøi noùi bieát yeâu thöông, 

khoâng noùi nhöõng lôøi noùi daãn ñeán vieäc 

gieát haïi chuùng sanh.  

a) Ñoái vôùi caùc loaøi ñoäng vaät.  

- Moät laàn con ñeán khu nhaø cuûa Coâ UÙt, 

tröôùc daõy nhaø coù vaøi hoà nöôùc, con thaáy trong 

ñoù coù laêng quaêng. Con nghó raèng, laêng quaêng 

roài seõ thaønh muoãi caén vaø huùt maùu ngöôøi. Con 

ñònh noùi vôùi Coâ UÙt hay Coâ Möôøi raèng coù laêng 

quaêng trong hoà.  

Nhöng con nghó laïi, neáu con noùi ra, moïi 

ngöôøi seõ mua caù veà thaû trong hoà thì laêng 

quaêng seõ bò aên. Vaäy thì lôøi noùi cuûa con giaùn 

tieáp haïi ñeán nhöõng con laêng quaêng ñoù, do vaäy 

con khoâng noùi nöõa.   

- Khi con thaáy trong phoøng hay xung 

quanh thaát con ôû, caùc loaøi ñoäng vaät caén nhau, 

röôït ñuoåi nhau vaø baét nhau aên thòt. Con phaûi 

thoát ra lôøi: “Caùc baïn coù duyeân nhaân quaû vôùi 

nhau, neân gaëp nhau trong moät nhaø, vaäy thì 

haõy bieát thöông yeâu nhau, ñöøng caén nhau vaø 

aên thòt nhau nöõa”.  



   ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY -  TẬP I 

 16 

 

- Khi thaáy caùc coân truøng beù nhoû bay vaøo 

trong phoøng, con noùi vôùi chuùng raèng: “Caùc 

baïn ñöøng bay vaøo ñaây nöõa, vì vaøo ñaây caùc 

baïn khoâng thoaùt khoûi caùc con thaèn laèn ñaâu 

(hay thaïch suøng)”.  

- Khi con vöøa ñeán thaát ôû, trong toilet 

ñaày kieán. Moãi laàn ñi hay doäi nöôùc laø kieán 

xuaát hieän boø ñaày baøn caàu vaø rôi xuoáng nöôùc. 

Con phaûi duøng caây vôùt leân vaø noùi vôùi kieán 

raèng: “Neáu caùc baïn thöông mình, thöông ta 

thì haõy tìm choã khaùc ôû ñi, vì ta khoâng theå 

khoâng ñi toilet vaø khoâng muoán thaáy caùc baïn 

bò rôi xuoáng nöôùc”.  

- Luùc ñoù trong phoøng ban ngaøy cuõng 

nhö ban ñeâm döôùi ñaát ñaày kieán vaøng, con 

khoâng theå ñi kinh haønh ñöôïc, do ñoù phaûi ñi 

treân giöôøng, nhöng con vaãn noùi vôùi kieán 

raèng: “Toâi bò hoân traàm thuøy mieân phaûi ñi 

kinh haønh, nhöng caùc baïn thì ôû döôùi ñaát 

nhieàu quaù. Vaäy caùc baïn haõy ñi choã khaùc kieám 

aên ñeå toâi coù theå ñi kinh haønh phaù hoân traàm 

thuøy mieân” vaø con noùi: “Toâi seõ mang thöùc aên 

ra ngoaøi saân cho caùc baïn aên nhaù!”. Sau vaøi 

ngaøy thì kieán trong phoøng vaø toilet ñeàu di 

taûn ñi ñaâu maát heát, thaät laø hay!  
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- Khi ngoaøi saân gaëp con saâu giöõa ñöôøng 

ñi, con noùi vôùi saâu raèng: “Ñeå toâi giuùp saâu 

sang beân leà ñöôøng nhaù!”. Vì neáu saâu ñöùng 

giöõa ñöôøng ñi, ai ñoù ñi tôùi, khoâng thaáy saâu, seõ 

daãm ñaïp leân saâu ñoù.  

- Khi thaáy caùc chuù kieán ñöùng thaønh 

haøng ngang giöõa loái ñi, con noùi vôùi chuùng 

raèng: “Caùc baïn haõy ñi hoaëc ñöùng saùt leà 

ñöôøng, ñöøng taäp trung hay ñi ngang qua laïi, 

vì khi ai ñoù ñi ñeán hoaëc chaïy xe tôùi seõ laøm 

haïi cheát caùc baïn ñoù”.  

- Con nghó raèng neáu thaát cuûa con coù 

raén, boø caïp hay reát vaøo ôû thöôøng xuyeân, con 

seõ noùi vôùi chuùng raèng: “Toâi laø ngöôøi tu haønh, 

khoâng bao giôø gieát haïi hay aên thòt chuùng 

sanh, xin caùc baïn haõy ñeå toâi yeân tu haønh, 

ñöøng phaù phaùch treâu choïc nöõa”. Neáu chuùng 

khoâng ñi thì con cuõng seõ noùi: “Neáu caùc baïn 

muoán xem toâi tu thì cöù vaøo xem, ñieàu naøy raát 

toát cho caùc baïn ñoù”.  

- Khi thaáy caùc loaøi vaät bay gaàn maøng 

nheän con noùi vôùi chuùng raèng: “Caùc baïn caån 

thaän keûo maéc vaøo löôùi nheän ñoù”.  

Khoâng neân noùi nhöõng lôøi noùi daãn ñeán 

vieäc saùt haïi chuùng sanh nhö:  



   ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY -  TẬP I 

 18 

 

- Hoâm nay coù khaùch tôùi chôi, chuùng ta 

haõy baét 2 con gaø ñaõi khaùch.  

- Ngaøy mai gioã baø ngoaïi, chuùng ta haõy 

chuaån bò caùc moùn aên maën ñaõi khaùch, coøn 

maâm chay thì cuùng baøn thôø.  

- Ruû baïn beø ñi saên baén thuù hay ñi caâu 

caù.  

- Nghe noùi thòt chuoät, dôi, meøo, raén, ... 

ngon maø chöa ñöôïc aên bao giôø, hoâm nay saün 

veà queâ chôi chuùng ta thöû xem sao?  

- Chuùng ta haõy ra vöôøn baét caù, toâm, oác 

hoaëc ra ruoäng baét cua, eách, nhaùi, v.v.. 

- Nghe noùi ngöôøi ta môùi nhaäp thòt con 

Kanguru töø UÙc veà, chuùng ta haõy ñi aên thöû 

xem sao.   

- v.v… 

Ñoù laø nhöõng lôøi noùi aùc laøm haïi ñeán söï 

soáng cuûa muoân loaøi vaät treân haønh tinh naøy.  

b) Ñoái vôùi mình vaø ngöôøi khaùc.  

- Con ñöôïc coâ Kim Thoa (chò cuûa coâ Kim 

Tieân) daïy cho raèng tröôùc khi ñi xe thì neân 

nhaéc: “Ñi nhanh cuõng ñeán, ñi chaäm cuõng 

ñeán, toâi nguyeän nhöôøng ñöôøng cho taát caû moïi 

ngöôøi, ñeå traùnh gaây ra tai naïn cho mình vaø 
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cho ngöôøi” do ñoù tröôùc khi laùi xe con vaãn 

nhaéc caâu naøy.  

- Con nghó khoâng neân noùi nhöõng lôøi noùi 

cheâ bai veà saéc ñeïp cuûa phuï nöõ. Vì nhöõng lôøi 

cheâ bai ñoù seõ laøm cho hoï buoàn, sau ñoù hoï tìm 

caùch ñi thaåm myõ vieän söûa laïi saéc ñeïp. Thöôøng 

thì keát quaû luùc ñaàu coi cuõng ñöôïc nhöng haäu 

quaû cuûa vieäc duøng hoùa chaát hay caùc moâ nhaân 

taïo seõ laøm nhan saéc hoï xaáu vaø thaønh tai haïi 

veà sau.  

- Khoâng neân noùi nhöõng lôøi noùi gaây ra söï 

nghi ngôø, thuø haèn hoaëc ly giaùn moïi ngöôøi vôùi 

nhau. Ví duï nhö: “Anh ta seõ khoâng ñeå yeân cho 

anh ñaâu” hoaëc “Nhöõng ngöôøi ñoù coù yù muoán 

haõm haïi anh”. Nhöõng lôøi noùi naøy chæ gaây 

theâm söï chia reõ, daãn ñeán nghi ngôø nhau, haõm 

haïi nhau hoaëc thuû tieâu nhau, nhaát laø trong 

caùc phe phaùi chính trò, baêng nhoùm, v.v.. 

c) Ñoái vôùi caây coái thaûo moäc vaø thieân 

nhieân.  

- Ñöøng vì caùc aûo giaùc cuûa con maét ñeïp 

hay xaáu maø ta thoát ra lôøi noùi khen cheâ ñoái 

vôùi caùc loaøi caây thaûo moäc nhö: “Caây naøy xaáu 

quaù, caây naøy coù boâng maøu xaáu quaù!”. Hay 

“Caây naøy coù traùi chua quaù!”. Vaäy laø ngaøy hoâm 
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sau chuùng ta thaáy chuùng naèm trong thuøng raùc 

hay bò chaët xuoáng.  

- Chuùng ta cuõng khoâng neân noùi raèng: 

“Taïi ñaây neân troàng boâng maøu naøy, coøn boâng 

ñang troàng thì khoâng hôïp vò trí naøy”, v.v.. 

2- Nhöõng lôøi noùi traùnh gaây neân söï 

troäm cöôùp. 

Ñoù laø nhöõng lôøi noùi khoâng neân khoe 

khoang cuûa caûi, vaät chaát, khoe caùi ñeïp, caùi 

hay cho ngöôøi khaùc bieát. Haõy soáng bieát 

khieâm toán.  

- Neáu chuùng ta coù con vaät naøo yeâu quí, 

thoâng minh nhö choù, meøo, chim, caù, … chæ 

tình côø coù baïn beø ñeán thaêm chôi, chuùng ta keå 

cho hoï bieát nhöõng öu ñieåm cuûa caùc con vaät ñoù 

thì coi chöøng gôïi leân loøng tham lam troäm caép 

cuûa ngöôøi kia.  

- Hoaëc ta chæ caàn khoe vôùi baïn raèng ta 

vöøa truùng soá thì coi chöøng tieàn maát, baïn maát 

vaø maïng soáng cuûa ta cuõng maát luoân.  

- Hay baát kyø ñoà ñaïc naøo quí hieám trong 

nhaø thì cuõng khoâng neân khoe khoang cho baát 

kyø ai keå caû caây caûnh trong nhaø. Ví duï saép tôùi 

Teát maø ai hoï bieát ñöôïc nhaø ta coù caây mai 

naêm ngoaùi mua raát maéc tieàn, coù boâng raát 
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nhieàu vaø ñeïp thì chaéc chaén caây mai ñoù duø cho 

coù to lôùn cuõng khoâng caùnh maø bay tröôùc Teát. 

Tröôøng hôïp naøy xaûy ra vôùi nhaø haøng xoùm 

beân caïnh nhaø con Teát vöøa roài.  

3- Traùnh noùi nhöõng lôøi noùi laøm cho 

gia ñình ngöôøi khaùc chia reõ, chia tay vaø 

maát haïnh phuùc.  

Khi bieát chuyeän gia ñình haïnh phuùc 

ngöôøi khaùc thì ñöøng nhieàu chuyeän ñi noùi cho 

ngöôøi naøy ngöôøi khaùc nghe, seõ coù luùc mang 

ñeán caûnh chia tay, tan vôõ haïnh phuùc gia 

ñình, con caùi maát cha hay meï, vôï choàng chia 

tay nhau. 

Ví duï ta noùi vôùi ngöôøi baïn trai raèng: “Coâ 

ta ñeïp nhöng baát haïnh coù oâng choàng ngheøo 

vaø xaáu”. Chæ vì lôøi noùi chôi nhö vaäy thoâi maø 

anh baïn nghe ñöôïc coù tính daâm seõ taùn tænh 

coâ ta thì loãi taïi ai? Ñoù laø loãi taïi ta nhieàu 

chuyeän. Do ñoù tröôùc khi noùi, neân suy nghó 

ñeán haäu quaû cuûa nhöõng lôøi mình seõ noùi vaø toát 

hôn heát laø khoâng bao giôø noùi chuyeän veà baát 

kyø ngöôøi thöù ba naøo.  

4- Khoâng neân noùi nhöõng lôøi noùi doái, 

doái gaït ngöôøi, ly giaùn hay chia reõ ngöôøi.  
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Coù 2 ngöôøi baïn A vaø B hôïp nhau laøm aên 

chung, moät ngöôøi baïn khaùc anh C muoán xin 

vaøo laøm aên chung nhöng bò moät trong hai 

ngöôøi treân khoâng chaáp nhaän, theá laø anh baïn 

C naøy tìm caùch ly giaùn hai anh A vaø B ra, 

laøm cho tình caûm bao naêm soáng vaø laøm aên 

chung söùt meû daãn ñeán coâng vieäc khoâng coøn 

troâi chaûy, ñoã loãi cho nhau, giaän nhau vaø ñöa 

ñeán chia taøi saûn. Roài coøn bao nhieâu haäu quaû 

khaùc seõ ñöa tôùi maø chuùng ta khoâng löôøng 

tröôùc ñöôïc.  

Do vaäy, chuùng ta haõy thöông yeâu moïi 

ngöôøi, luoân noùi nhöõng lôøi noùi ñoaøn keát nhau 

nhö ñöùc Tröôûng Laõo Thoâng Laïc luoân keâu goïi 

caùc tu sinh trong tu vieän soáng ñoaøn keát trong 

luïc hoøa nhö nöôùc vôùi söõa. Ñöøng vì nhöõng loãi 

nhoû nhaët maø ñaùnh maát ñaïo ñöùc hieáu sinh.  

5- Khoâng neân noùi nhöõng lôøi noùi 

hung döõ maø neân noùi nhöõng lôøi noùi hieàn 

hoøa, dòu daøng.  

Coù khi con thaáy nhöõng con choù nuoâi 

trong nhaø cuõng bò ñoái xöû raát taøn nhaãn, bò 

ñaùnh ñaäp, bò la maéng nhö con ngöôøi vaäy, 

nhaát laø nhöõng chuù choù vaøo nhaø æa ñaùi baäy 

laøm oâ ueá neàn nhaø saïch vöøa ñöôïc lau chuøi caån 

thaän.  
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Cha meï thöôøng la maéng naït noä con caùi, 

coù khi nghe raát laø hung döõ laøm cho con caùi sôï 

haõi rung leân, queân heát taát caû, nhaát laø khi daïy 

cho con hoïc. Neáu cha meï bình tónh laïi, tìm 

caùch khaùc daïy con, duøng nhöõng lôøi noùi nheï 

nhaøng, hieàn hoøa, eâm dòu giaûi thích töøng chuùt 

moät cho ñöùa con thì ñöùa beù seõ bình tónh laéng 

nghe, tieáp thu nhanh hôn vaø vui veû hôn. Luùc 

ñoù caû cha meï vaø con caùi cuøng nhau cöôøi thì 

chaéc laø gia ñình haïnh phuùc laém.  

6- Traùnh noùi nhöõng lôøi noùi laøm cho 

ngöôøi khaùc rôi vaøo nhöõng teä naïn xaõ hoäi 

nhö röôïu bia, thuoác laù, xì ke ma tuùy, ...  

Ñoù laø nhöõng lôøi ñoäng vieân tuyeân truyeàn 

cuûa nhaø nöôùc ta ñöôïc phaùt qua ñaøi TV, Radio, 

keâu goïi thanh thieáu nieân traùnh xa caùc chaát 

ñoäc ma tuùy, huùt chích xì ke, maïi daâm, v.v..  

7- Neân noùi nhöõng lôøi khuyeân daïy 

moïi ngöôøi soáng coù ñaïo ñöùc nhaân baûn - 

nhaân quaû nhö cuûa ñöùc Tröôûng Laõo 

Thoâng Laïc.  

8- Nhöõng lôøi noùi ñoäng vieân baïn beø 

ñoàng tu nhö “Haõy buo âng xaû taát caû aùc phaùp 

xuoáng” hay “Haõy coá gaéng xaû taâm cho thaät 

saïch”, hoaëc “Ñöøng dính maéc vaøo lôøi noùi cuûa 
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ngöôøi khaùc” hoaëc “Ñöøng nghó xaáu veà ngöôøi 

khaùc, haõy boû xuoáng nhöõng tính nghi ngôø ñoù” 

hoaëc “Haõy soáng bieát thöông ye âu tuøy thuaän ñeå 

ngöôøi vui vaø mình vui”.  

9- Nhöõng lôøi noùi coù ñaïo ñöùc vôùi cha 

meï.  

- Tröôùc khi vaøo tu vieän con coù hoûi ba 

raèng: “Ba coù caàn con ôû nhaø laøm vieäc gì theâm 

khoâng, neáu khoâng thì ngaøy mai con vaøo tu 

vieän”.  

- Nhöõng lôøi hoûi thaêm meï khi ôû xa ñeå 

meï khoâng phaûi lo laéng cho mình: “Meï coù khoûe 

khoâng, söùc khoûe meï theá naøo? Con vaãn khoûe”.  

10- Nhöõng lôøi noùi caùm ôn, bieát ôn.  

- Con raát muoán noùi lôøi caùm ôn ñoái vôùi 

nhöõng ngöôøi ñaõ coù coâng, goùp söùc giuùp cho Tu 

Vieän Chôn Nhö toàn taïi ñeán ngaøy hoâm nay 

raèng: “Caùm ôn taát caû caùc baïn veà nhöõng gì caùc 

baïn ñaõ laøm vaø ñang laøm”.  

- Khi con giuùp ñôõ ai laøm vieäc gì maø 

thaáy ngöôøi ñoù ngaïi thì con nghó con seõ noùi 

raèng: “Anh cho pheùp toâi giuùp ñôõ anh laø toâi 

mang ôn anh, vì khi toâi giuùp anh laø toâi ñöôïc 

phöôùc, chôù anh coù ôn gì toâi ñaâu maø anh 

ngaïi”.  
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- Khi ôû ngoaøi ñôøi ñoái vôùi baïn beø, ngöôøi 

naøo ñoù hoaëc ñi laøm cho coâng ty naøo ñoù. Khi 

ñöôïc moïi ngöôøi giao nhieäm vuï hay coâng vieäc 

cho laøm thì con nghó con neân noùi lôøi noùi bieát 

ôn hoï ñaõ tin töôûng con vaø taïo ñieàu kieän cho 

con laøm nhöõng vieäc coù ích lôïi cho moïi ngöôøi. 

Neáu khoâng bieát noùi lôøi noùi bieát ôn maø ta nghó 

raèng ta laøm ñöôïc vieäc cho baïn mình, cho 

ngöôøi khaùc hay cho coâng ty thì nhöõng ngöôøi 

ñoù phaûi caùm ôn ta môùi ñuùng. Ñoù laø caâu noùi 

cuûa ngöôøi coøn ñaày baûn ngaõ, cuûa ngöôøi coù taâm 

coáng cao, kieâu caêng vaø ngaõ maïn.  

- Khi mua vaät gì cho tu vieän, con noùi 

vôùi coâ UÙt raèng: “Coâ UÙt cho pheùp con cuùng 

döôøng laø coâ UÙt giuùp con xaû boû tieàn baïc vaø vaät 

chaát, con raát caùm ôn coâ UÙt”. Hay laø con noùi 

vôùi coâ UÙt raèng: “Coâ UÙt cho pheùp con cuùng 

döôøng laø coâ UÙt taïo ñieàu kieän cho con laøm moät 

vieäc coù ích cho moïi ngöôøi coøn hôn laø con söû 

duïng ñoàng tieàn vaøo nhöõng vieäc voâ ích. Do ñoù, 

con raát caùm ôn coâ UÙt”.  

Soáng maø bieát noùi nhöõng lôøi noùi bieát ôn 

thì raát haïnh phuùc vì ta luoân thaáy moïi ngöôøi 

ñeàu toát, ñeàu muoán giuùp ñôõ ta, ñeàu muoán cho 

ta trôû thaønh ngöôøi toát vaø khoâng coøn ñau khoå 

nöõa. Soáng ñöôïc nhö vaäy thì ta thaáy ta ñang 
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soáng trong tình thöông yeâu cuûa moïi ngöôøi. 

Cuoäc soáng seõ luoân vui töôi traøn ñaày haïnh 

phuùc.  

11- Nhöõng lôøi noùi caûm thoâng ñeán 

taâm moïi ngöôøi.  

Ai coù tu môùi hieåu roõ giaëc “Hoân traàm, 

thuøy mieân” laø nhö theá naøo? Cho neân, KQ raát 

thoâng caûm vôùi caùc baùc lôùn tuoåi vaø caùc quyù 

Phaät töû môùi vaøo tu vieän tu taäp. Luùc xöa KQ 

cuõng bò nhö theá vaø raát ñau khoå, nhôø ñöôïc ñöùc 

Tröôûng Laõo daïy: “Muoán thaéng giaëc hoân traàm 

thuøy mieân thì phaûi giöõ giôùi luaät cho nghieâm 

chænh, bieát sôï töøng loãi nhoû nhaët”.  

Trong böùc taâm thô soá 52 Tröôûng Laõo coøn 

daïy roõ theâm: “Soáng moät ñôøi soáng ñuùng haønh 

ñoäng giôùi luaät ñöùc haïnh thì nhöõng haønh 

ñoäng khoâng giôùi luaät ñöùc haïnh khoâng coøn 

nöõa, ñoù laø xaû, laø ly; laø ngaên aùc dieät aùc phaùp, 

sanh thieän taêng tröôûng thieän; ñoù laø ly duïc ly 

aùc phaùp; ñoù laø giaûi thoaùt”.  

Vaäy caùc baùc vaø quyù Phaät töû haõy coá gaéng 

giöõ gìn giôùi luaät cuûa tu vieän cho nghieâm 

chænh thì hoân traàm thuøy mieân seõ daàn daàn 

bieán maát, taâm thanh thaûn, an laïc vaø voâ söï seõ 

xuaát hieän, ñôøi soáng seõ thaáy giaûi thoaùt roõ 

raøng.  
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12- Nhöõng lôøi noùi xin pheùp giuùp ñôõ.  

Khi thaáy baát kyø ai laøm vieäc naëng vaø 

nhieàu. Ñeå gaùnh bôùt moät phaàn coâng vieäc, 

chuùng ta coù theå hoûi hoï coù caàn söï giuùp ñôõ cuûa 

chuùng ta hay khoâng? Ví duï trong tu vieän phuï 

coâ UÙt hay phuï Thaày in saùch, v.v.. 

13- Nhöõng lôøi noùi keâu goïi soáng hoøa 

hôïp, ñoaøn keát nhau.  

Chuùng ta nhöõng ngöôøi ngoài ñaây, ñeán töø 

moïi mieàn cuûa ñaát nöôùc vaø töø khaép nôi treân 

ñòa caàu naøy. Chuùng ta ñaõ coù duyeân gaëp nhau 

cuøng nhau hoïc ñaïo ñöùc, ñeå soáng coù ñaïo ñöùc 

bieát thöông yeâu nhau vaø thöông moïi söï soáng 

treân haønh tinh naøy. Vaäy chuùng ta haõy taïo 

ñieàu kieän cho nhau theå hieän loøng yeâu thöông 

ñoù, thoâng caûm moïi loãi laàm, sai phaïm vaø tha 

thöù thöông yeâu nhau. Haõy noùi nhöõng lôøi noùi 

aùi ngöõ, ñaày loøng yeâu thöông chaân thaät, lôøi noùi 

hoøa hôïp, ñoaøn keát nhau, noùi nhöõng lôøi toát, 

noùi nhöõng caùi toát cuûa nhau ñeå cuøng hoïc hoûi. 

Cuøng nhau moãi ngöôøi moät tay xaây döïng lôùp 

hoïc luoân chan hoøa tình thöông yeâu nhau, 

khoâng söùt meû, thoâng caûm cho nhau taát caû moïi 

vieäc vaø luoân thaáy caùi toát cuûa nhau.   

14- Lôøi noùi taïo duyeân ñoaøn keát, gaây 

tình yeâu thöông, xaû loøng thuø haän.  
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Kính thöa quí tu sinh, chuùng ta laø ñeä töû 

cuûa Phaät, chuùng ta haõy thöïc haønh lôøi Phaät 

daïy: “Haõy gaùnh gaùnh naëng cuûa thieän phaùp”, 

nghóa laø “haõy gaùnh gaùnh naëng cuûa ñaïo ñöùc 

nhaân baûn - nhaân quaû”, nghóa laø “haõy gaùnh 

gaùnh naëng cuûa thaân, khaåu, yù thieän”, nghóa laø 

“haõy gaùnh gaùnh naëng cuûa söï thoâng caûm, tha 

thöù vaø thöông yeâu nhau”, nghóa laø “haõy gaùnh 

gaùnh naëng cuûa söï hoøa hôïp vaø ñoaøn keát”, ñoù laø 

chuùng ta bieát ôn, toân troïng vaø cung kính lôøi 

Phaät daïy.  

Deã laém caùc baïn aø! Chuùng ta haõy taïo ñieàu 

kieän cho nhau theå hieän loøng yeâu thöông qua 

thaân, khaåu, yù thieän. YÙ thì luoân luoân thoâng 

caûm, tha thöù vaø thöông yeâu, muoán giuùp ñôõ, 

chia seû, an uûi, xoa dòu, ...; thaân luoân coù nhöõng 

thaân haønh, ñieäu boä, cöû chæ, phong caùch ñaày 

thaân aùi vaø thaân thieän ñaày loøng yeâu thöông; 

khaåu thì noùi nhöõng lôøi noùi aùi ngöõ, chaân thaät 

ñaày loøng yeâu thöông, töø toán, nhaõ nhaën, eâm aùi, 

dòu daøng vôùi söï thoâng caûm, tha thöù, muoán an 

uûi, hay xoa dòu laøm vôi ñi nhöõng khoå ñau, 

nhöõng böùc xuùc, böïc doïc, luoân luoân noùi nhöõng 

ñieàu laønh, ñieàu thieän cuûa nhau, noùi veà nhöõng 

caùi toát, caùi thieän, noùi lôøi noùi hoøa hôïp, tao nhaõ 

vaø ñeïp loøng ngöôøi nghe, ...  
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Khi chuùng ta coù nhöõng haønh ñoäng nhö 

vaäy thì ngöôøi khaùc nghe thaáy nhö vaäy cuõng 

seõ coù nhöõng haønh ñoäng, lôøi noùi ñaày tình 

thöông yeâu  ñoái vôùi ta vaø ñoái vôùi nhau. Vaäy laø 

chuùng ta ñaõ taïo ñieàu kieän cho nhau theå hieän 

loøng thöông yeâu chaân thaät. Thaät laø cao ñeïp 

quaù phaûi khoâng caùc baïn!  

15- Lôøi noùi gôïi loøng thöông yeâu.  

Hoâm qua con thaáy moät sö coâ môùi tôùi tu 

vieän ñang ngoài nhoå coû, maø sao luùc ñoù con 

khoâng noùi gì vôùi sö coâ, ñeán hoâm nay con môùi 

khôûi leân yù raèng ñaùng leõ luùc ñoù con phaûi 

khuyeân sö coâ khoâng neân nhoå coû vì coû cuõng coù 

söï soáng nhö chuùng ta, cho neân con traïch ra 

caâu noùi sau:  

“Thöa quí sö coâ, xin haõy thöông söï soáng 

cuûa caùc loaøi thaûo moäc coû caây, ñöøng nhoå chuùng 

leân, chuùng ñaâu coù toäi tình gì ñaâu. Chuùng ta 

ñeán tu vieän ñeå hoïc ñaïo ñöùc hieáu sinh, bieát 

thöông yeâu söï soáng cuûa muoân loaøi vaïn vaät, söï 

soáng cuûa con ngöôøi, söï soáng cuûa caùc loaøi vaät 

vaø söï soáng cuûa coû caây. Coù bieát yeâu thöông nhö 

vaäy thì môùi xöùng ñaùng laø ñeä töû Phaät, ñeä töû 

Ñöùc Tröôûng Laõo Thoâng Laïc. Xin haõy yeâu 

thöông caùc caây coû ñoù!”.   

16- Lôøi noùi ñeïp loøng nhieàu ngöôøi.  
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“Laøm ngöôøi maáy luùc an vui, chæ khi coù 

ñöùc, loøng ngöôøi luoân vui.”  

17- Lôøi noùi aùi ngöõ taïo theâm söùc 

maïnh.  

Ngöôøi ñôøi noùi raèng: “Haïnh phuùc khoâng 

ñöôïc ño baèng taøi saûn hay ñòa vò maø noù ñöôïc 

ño baèng tinh thaàn toát ñeïp beân trong con 

ngöôøi baïn”.  

Coù moät caâu chuyeän nhö sau: “Moät ñeâm 

ñoâng Keith ñang treân ñöôøng chôû baø vaø baùc 

Michael, moät ngöôøi muø, veà nhaø sau böõa tieäc 

möøng Giaùng Sinh thì anh ta nghe moät tieáng 

noå lôùn töïa nhö beå baùnh xe. Caån thaän taáp xe 

vaøo leà, Keith môû cöûa böôùc xuoáng kieåm tra. 

Anh ta ñaõ ñoaùn ñuùng. Khi anh voøng ra coáp 

sau ñeå laáy ñoà ngheà thì baø anh thoø ñaàu ra 

ngoaøi vaø baûo: “Naøy chaùu, neáu caàn giuùp ñôõ thì 

goïi baø nheù! Baø cuõng ñaõ töøng thay loáp maáy 

laàn roài ñaáy!”. Baùc Michael cuõng noùi vôùi theo: 

“Toâi coù giuùp ñöôïc gì cho anh khoâng, anh baïn 

treû. Trong boùng toái thì toâi cuõng nhìn roõ nhö 

anh vaäy”. Quaû thaät, ñoù laø nhöõng thaùi ñoä tuyeät 

vôøi! Moät baø giaø 68 tuoåi vaø moät oâng giaø khieám 

thò ñang ñeà nghò giuùp anh Keith. Hoï raát tích 

cöïc vaø muoán bieán thaùi ñoä cuûa mình thaønh 

haønh ñoäng, chæ rieâng nhöõng lôøi noùi, thaùi ñoä 
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ñoù ñaõ giuùp cho anh Keith raát nhieàu. Anh ñaõ 

thay baùnh xe moät caùch nhanh choùng vaø caûm 

thaáy buoåi toái ñoù thaät vui veû, coøn hôn caû khi coù 

moät haønh trình suoân seû veà nhaø”.  

18- Lôøi noùi khuyeân moïi ngöôøi töø boû 

nhöõng taø tín.  

Kính thöa quyù tu sinh! Muïc ñích cuûa 

chuùng ta ñeán Tu Vieän Chôn Nhö ñeå reøn luyeän 

nhaân caùch ñaïo ñöùc. Ñaïo ñöùc laø giôùi luaät ñöùc 

haïnh. Coù giôùi luaät ñöùc haïnh thì chuùng ta seõ 

thaáy coù ích lôïi cho mình, cho ngöôøi vaø muoân 

loaøi, ñoù laø ñaïo ñöùc nhaân baûn - nhaân quaû.  

Neáu moät ngöôøi soáng coù ñaày ñuû giôùi luaät 

ñöùc haïnh thì taâm hoï baát ñoäng roài. Khi baát 

ñoäng thì coøn chi laø sôï haõi, sôï ai, hay sôï caùi 

gì. Hoï chæ soáng vôùi moät tình thöông bao la 

roäng lôùn, toát nhö xaáu, thieän nhö aùc.   

Do vaäy, thaàn thoâng khoâng phaûi laø muïc 

ñích cuûa ngöôøi tu só theo ñaïo Phaät. Xin quyù tu 

sinh haõy buoâng xaû yù nieäm muoán coù thaàn 

thoâng xuoáng, neáu khoâng thì ñöôøng tu cuûa 

chuùng ta ñaõ chaám döùt roài ñoù.   

Chuùng ta ñöøng nghó raèng: Phaûi coù thaàn 

thoâng môùi coù ích lôïi cho mình vaø cho ngöôøi. 
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Ñoù laø hieåu sai, laø taø kieán. Ai tin vaøo thaàn 

thoâng ñoù laø taø tín, laø ñòa nguïc vaø laø khoå ñau.  

Xin quyù tu sinh caån troïng ñieàu naøy! 

19- Nhöõng lôøi noùi ñaày loøng yeâu 

thöông ñoái vôùi chuùng sinh.  

a) Ñoái vôùi caùc loaøi ñoäng vaät.  

- Khi thaáy caùc loaøi coân truøng, eách, nhaùi, 

raén moái, deá, giaùn, reát, nheän, boø caïp, ... vaøo 

phoøng, con noùi vôùi chuùng raèng: “Taát caû chuùng 

ta ñeàu coù duyeân nhaân quaû vôùi nhau, cho neân 

môùi gaëp nhau, toâi cuõng laø ngöôøi ñeán ñaây xin 

ôû nhôø tu taäp. Do ñoù, toâi khoâng coù ñuoåi caùc 

baïn ra ngoaøi ñaâu”.  

- Khi thaáy caùc coân truøng vaøo trong nhaø 

roài, vaø baây giôø ñang tìm ñöôøng ra, cöù bay, cöù 

nhaûy vaøo töôøng con noùi: “Ñeå toâi giuùp caùc baïn 

ra ngoaøi nhaù!”.  

- Khi bò muoãi caén, chích vaø huùt maùu, 

con noùi vôùi muoãi raèng: “Baây giôø muoãi no roài 

phaûi khoâng? haõy bay choã khaùc ñeå yeân cho ta 

tu taäp” hoaëc luùc ñoù con môû cöûa ra vaø noùi vôùi 

muoãi: “Muoãi ôi, haõy bay ra ngoaøi ñi!”.  

- Ñeán böõa tröa aên côm, neáu coù ñoà aên 

ngoït, con laáy moät chuùt chia cho caùc coân truøng 
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beân ngoaøi thaát, con noùi: “Caùc baïn haõy ñeán 

ñaây aên, chaéc caùc baïn thích ngoït phaûi khoâng?”.  

b) Ñoái vôùi caây coû thieân nhieân.  

- Khi thaáy thôøi tieát khí haäu maùt meû, 

con nghó raèng con neân noùi: “Öôùc mong sao 

cho thôøi tieát luoân luoân nhö vaäy, möa thuaän 

gioù hoøa quanh naêm, caây traùi ñaày hoa quaû, 

soâng bieån ao hoà keânh raïch ñeàu trong saïch, 

moâi tröôøng khoâng khí luoân trong laønh vaø töôi 

maùt ñaày söùc soáng”.  

c) Caùch thöïc haønh.  

- Lôøi noùi aùi ngöõ khoâng theå töï nhieân maø 

coù, hay laø baûn chaát sanh ra ñaõ coù. Chæ khi 

chuùng ta ñaõ trau doài ñaày ñuû coù loøng thöông 

yeâu thöïc söï ñoái vôùi söï soáng cuûa muoân loaøi thì 

luùc ñoù lôøi noùi cuûa chuùng ta töï nhieân thay ñoåi 

thaønh lôøi noùi aùi ngöõ, chæ noùi nhöõng lôøi noùi 

ñaày loøng yeâu thöông, oân toàn, dòu daøng, nheï 

nhaøng, töø toán vaø eâm dòu, khoâng coøn tính saân 

giaän nöõa.  

- Nhôø coù söï tö duy veà caùi khoå cuûa vaïn 

vaät treân haønh tinh naøy vaø tö duy caùch laøm 

cho chuùng sanh heát khoå coäng vôùi söï aùp duïng 

ñöùc hieáu sinh qua thaân haønh ñi, ñöùng, naèm, 

ngoài, ... daàn daàn lôøi noùi cuûa con trôû neân töø 
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toán hôn, nheï nhaønh hôn, khoâng coøn hung döõ, 

maø hieàn hoøa, soáng bieát nhaãn nhuïc tuøy thuaän 

vaø baèng loøng hôn, bieát xem taát caû moïi loaøi 

vaät coù söï soáng treân haønh tinh naøy laø baïn, laø 

bình ñaúng nhö nhau, ñeàu bieát toân troïng vaø 

quí troïng söï soáng, ñeàu sôï cheát, sôï ñoùi, sôï giaø, 

sôï beänh vaø sôï ñuû thöù treân ñôøi naøy. Cho neân, 

lôøi noùi aùi ngöõ vôùi taâm töø ñöôïc boäc loä ra ngoaøi 

do yù nghó khoâng muoán laøm cho baát kyø ai 

buoàn khoå. Ñoù laø nhöõng lôøi noùi ñaày yeâu 

thöông, khoâng chuùt gian doái, saân giaän naøo 

maø chæ muoán ñem laïi söï bình yeân cho muoân 

loaøi vaät coù söï soáng treân haønh tinh naøy.  

II-  TAÂM BI 

Lôøi noùi aùi ngöõ qua taâm Bi laø nhöõng lôøi 

noùi ñaày loøng thöông xoùt tröôùc söï ñau khoå cuûa 

moïi vaät coù söï soáng treân haønh tinh naøy. Cuï 

theå qua caùc ví duï sau ñaây:  

1- Ñoái vôùi caùc loaøi ñoäng vaät.  

- Khi thaáy con choù bò oùi, con noùi vôùi choù 

laø: “Taïi sao choù oùi vaäy, choù coù ñoùi khoâng, toâi 

laáy söõa cho choù uoáng nhaù!”.  

- Khi thaáy caùc chuù kieán hay loaøi coân 

truøng naøo rôi xuoáng nöôùc, con noùi: “Ñöøng sôï 
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toâi seõ vôùt caùc baïn leân, laàn sau caån thaän hôn 

nhaù!”.  

- Khi thaáy caùc con kieán bò ñaïp daãm leân 

vaø bò thöông, con noùi vôùi chuùng: “Toäi nghieäp 

cho caùc baïn, chaéc caùc baïn ñau laém phaûi 

khoâng? xin ñöøng giaän nhöõng ngöôøi ñaïp daãm 

leân caùc baïn nhaù!”. 

- Khi gaëp caùc chuù choù, meøo bò xe caùn 

cheát giöõa ñöôøng, con noùi raèng: “Thaät laø toäi 

nghieäp cho moät kieáp laøm thuù vaät, ñeå toâi ñem 

caùc baïn veà nhaø sau vöôøn choân nhaù!”.  

- Khi thaáy con böôùm coù moät caùnh bò 

gaõy, con hoûi: “Böôùm bò thaèn laèn caén phaûi 

khoâng? Thoâi ñeå toâi cho böôùm ra ngoaøi, ñöøng 

bay vaøo nhaø nöõa nhaù!”. 

- Khi thaáy caùc chuù kieán bò ñoùi bu quanh 

thöùc aên rôùt treân neàn nhaø, con noùi vôùi chuùng 

raèng: “Caùc baïn cöù yeân taâm aên ñi, toâi khoâng 

queùt ñuoåi caùc baïn ra khoûi nhaø ñaâu”. 

- Khi gaëp caùc chuù boï hay giaùn bay vaøo 

nhaø bò laät ngöôïc caùc chaân leân trôøi, con noùi vôùi 

chuùng raèng: “Ñeå toâi giuùp caùc baïn laät laïi bình 

thöôøng nhaù!”. 

- Khi thaáy con choù caén con giaùn hay con 

thaèn laèn, con can ngaên ngay vaø noùi vôùi choù 
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raèng: “Sao choù khoâng bieát thöông caùc loaøi vaät 

beù nhoû khaùc vaäy, ñaõ coù duyeân gaëp nhau thì 

phaûi bieát thöông yeâu nhau chöù, laàn sau ñöøng 

laøm nhö vaäy nöõa”.  

- Khi lôõ chaân giaãm ñaïp leân chuùng sanh, 

con noùi: “Xin loãi, toâi khoâng muoán coá yù ñaâu, 

caùc baïn haõy tha loãi cho toâi, mong sao kieáp 

sau caùc baïn ñöôïc laøm thaân ngöôøi, gaëp ñöôïc 

Phaät phaùp vaø vò Minh Sö ñeå tu haønh giaûi 

thoaùt”.  

- Khi trôøi möa con thaáy caùc loaøi ñoäng 

vaät chaïy vaøo nhaø, con khoâng queùt ñuoåi chuùng 

ra maø chæ noùi vôùi chuùng raèng: “Trôøi möa, gioù 

laïnh leõo, caùc baïn haõy vaøo nhaø truù keûo nöôùc 

möa daâng leân vaø gioù thoåi cuoán troâi caùc baïn ñi 

heát”.  

- Trôøi möa ôû ngoaøi haønh lang coøn nhieàu 

coân truøng chöa kòp veà hang oå cuûa mình, con 

noùi vôùi chuùng raèng: “Ñeå toâi giuùp caùc baïn leân 

choã khoâ naøy nhaù!”. 

- Khi thaáy caùc con vaät bò rôi vaøo ly 

nöôùc, con noùi: “Xin loãi, laàn sau toâi seõ caån 

thaän hôn, duø ñeâm hay ngaøy toâi seõ ñaäy ly nöôùc 

laïi”.  
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- Khi con bò kieán caén, con noùi vôùi kieán 

laø: “Kieán aø ôû ñoù ñaâu coù thöùc aên ñaâu, kieán ñi 

tìm thöùc aên ôû choã khaùc ñi”, v.v..  

2- Ñoái vôùi mình vaø ñoái vôùi ngöôøi.  

- Khi bieát ai coù nhöõng tính xaáu nhö gieát 

haïi chuùng sinh, aên thòt chuùng sinh, ñaùnh ñaäp 

chuùng sinh, troäm caép tham oâ, gian laän (thueá, 

...), gian daâm vôùi ngöôøi khaùc phaùi, noùi doái, 

löôøng gaït, noùi chia reõ, noùi theâu deät, noùi hung 

döõ, uoáng röôïu bia, huùt chích xì ke, nghieän 

ngaäp ma tuùy, chuùng ta haõy khuyeân hoï töø boû 

nhöõng tính xaáu ñoù.  

- Moät laàn con nghe moät ngöôøi noùi raèng 

trong tu vieän coù ngöôøi noùi raèng: “Ngaøy xöa 

ñöùc Phaät cuõng aên thòt chuùng sanh”. Con nghe 

xong vaø thoát leân lôøi raèng: “Sao ngöôøi ñoù laïi 

noùi nhöõng lôøi nhö vaäy, nhö vaäy laø khoâng toát”, 

trong loøng con khôûi leân loøng thöông xoùt ngöôøi 

ñoù voâ cuøng, nhöõng ngöôøi naøy thaät laø ñaùng 

thöông, chöù khoâng ñaùng gheùt ñaâu. Öôùc mong 

sao hoï bieát saùm hoái vaø söûa mình laïi.  

- Khi laøm baát cöù vieäc gì, coù khi bò buùa 

ñaäp vaøo tay, kim ñaâm vaøo ngoùn tay, ngoùn tay 

bò ñöùt, vaät naëng rôùt leân chaân, thaân theå va 

vaøo vaät cöùng laøm ñau, chaûy maùu, ... con ñeàu 
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noùi: “Xin loãi, laàn sau toâi seõ caån troïng tónh 

giaùc hôn”.  

- Khi thaáy ai ñoù bò beänh con hoûi: “Baùc 

coù thuoác uoáng chöa? Ñeå con ñi mua thuoác cho 

baùc nhaù!”. 

- Khi thaáy ngöôøi em voäi vaõ daãn xe ra 

khoûi nhaø ñi laøm sôï treã, con noùi vôùi em raèng: 

“Ñeå anh queùt vaø lau nhaø cho, ñi laøm ñi keûo 

treã”.  

- Khi ngöôøi em ñi laøm caû ngaøy veà nhaø 

meät moûi, maø coøn phaûi laøm coâng vieäc trong 

nhaø, con thaáy vaäy vaø baûo: “Ñeå anh phuï moät 

tay”.  

- Thaáy ngöôøi em lo laéng, sôï bò cha meï 

la, con noùi: “Ñeå coâng vieäc ñoù anh lo cho, naêm  

phuùt sau laø xong thoâi”.  

- Khi con thaáy ngöôøi lôùn tuoåi muoán 

baêng qua ñöôøng, con ñeán gaàn vaø noùi: “Cho 

pheùp con ñi vôùi baùc qua ñöôøng”.  

- Khi treân xe buyùt coù moät ngöôøi bò beänh 

thaàn kinh xin ñi nhôø xe maø khoâng coù tieàn 

traû, con noùi vôùi coâ baùn veù: “Chò baùn cho em 

moät veù vaø moät veù cho coâ kia, ñöøng ñuoåi coâ ta 

xuoáng, toäi nghieäp”.  
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- Treân xe buyùt, khi thaáy ngöôøi giaø lôùn 

tuoåi, caùc chò em coù thai vaø caùc em beù, con 

nhöôøng choã ngay vaø noùi: “Xin môøi ngoài”.  

- Khi gaëp moät ngöôøi ngheøo ngoài giöõa 

ñöôøng, ñi khoâng noåi vaø ñoùi laû, con ñi mua hoäp 

côm chay vaø mang ñeán cho hoï, con noùi: “Anh 

aên ñi cho ñôõ ñoùi, coøn ñaây laø tieàn anh haõy 

mua nöôùc uoáng maø anh thích”.  

- Nhìn hai ñöùa chaùu laø chò em ñaùnh 

nhau, con noùi: “Taïi sao caùc con khoâng bieát 

nhöôøng nhòn nhau vaø thöông yeâu nhau vaäy?”.  

- Khi nhìn thaáy ngöôøi coâ chaïy xe leân 

doác nhaø cao, con noùi: “Ñeå con chaïy xe leân cho 

coâ”.  

- Bieát ngöôøi nhaø mình gaëp chuyeän khoù 

khaên, con noùi vôùi hoï raèng: “Neáu caàn con giuùp 

gì, haõy noùi cho con bieát”.  

- Bieát ñöôïc trong gia ñình, hoï haøng 

thöôøng noùi xaáu nhau, con noùi vôùi hoï raèng: 

“Moãi gia ñình coù moät hoaøn caûnh rieâng, coù 

nhieàu chuyeän ngöôøi ngoaøi khoâng hieåu heát ñaâu 

vaø coù nhieàu nguyeân nhaân daãn ñeán caùch laøm, 

caùch noùi cuûa hoï, chuùng ta khoâng neân ñaùnh 

giaù con ngöôøi qua beà ngoaøi. Vaäy haõy thoâng 
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caûm, thöông yeâu nhau vaø ñöøng giaän nhau 

nöõa”.  

- Khi moät ngöôøi bò soác bôûi cuoäc soáng 

hay bò thaát baïi chuyeän gì, con an uûi hoï vaø noùi 

lôøi ñoäng vieân: “Taát caû nhöõng thaát baïi hoâm 

nay laø nhöõng böôùc ñi cho söï thaønh coâng cuûa 

ngaøy mai” hay laø “Neáu khoâng coù thaát baïi thì 

laøm sao bieát söùc mình, khi bieát roài thì thaønh 

coâng ñang ôû phía tröôùc”.  

- Khi con hay moïi ngöôøi bò beänh, con 

traán an baèng caâu: “Beänh töï noù ñeán, thì töï noù 

ñi, ñöøng lo laéng, haõy xem thöôøng noù vaø giöõ 

taâm thanh thaûn, khoâng sôï haõi”.  

- Lôøi ñöùc Tröôûng Laõo Thoâng Laïc traùch 

maéng chuùng con khoâng giöõ gìn giôùi luaät laø 

nhöõng lôøi noùi ñaày loøng thöông yeâu ñoái vôùi 

nhöõng ñöùa con yeâu quí cuûa Thaày.  

- Khi bò tai naïn xe, con luoân noùi lôøi xin 

loãi tröôùc nhö caâu: “Xin loãi, anh chò (baùc) coù 

sao khoâng?”. Con nghó raèng neân noùi nhöõng 

lôøi noùi nhaän loãi veà mình ñeå traùnh gaây ra 

tranh caõi nhau.  

- Con thaáy raèng, duø coù chuyeän gì xaûy ra 

trong cuoäc soáng, neáu ta bieát nhaän loãi mình 

tröôùc thì seõ khoâng theå xaûy ra baát cöù chuyeän 



                                                 TU SINH NHIỀU TÁC GIẢ          41 

  

tranh caõi naøo nhö caâu: “Xin loãi, tính cuûa em 

hôi voäi vaõ cho neân ñeå xaûy ra chuyeän naøy”. 

Con nghó raèng ñoù laø caùch bieát thöông ngöôøi 

ta, giuùp cho hoï khoâng phaûi giaän döõ leân, vì luùc 

ñoù troâng hoï raát toäi nghieäp.  

- Duø cho baát cöù nôi naøo trong xaõ hoäi, 

chuùng ta neân soáng tuøy thuaän theo yù kieán, lôøi 

noùi vaø vieäc laøm cuûa moïi ngöôøi ñeå laøm cho hoï 

vui loøng. Ví duï treân maùy bay coù gia ñình 2 

hay 3 ngöôøi ñi chung nhau, nhöng ngoài khaùc 

choã nhau. Maëc duø coù theå ta coù choã ngoài toát, ta 

vaãn cöù nhöôøng choã cho hoï ñeå hoï vui loøng 

baèng caâu sau: “Khoâng sao, toâi saün saøng ñoåi 

choã ngoài cho anh chò”, v.v..  

3- Ñoái vôùi caây coû vaø thieân nhieân.  

- Khi nhìn thaáy thôøi tieát khoâng möa, 

chæ naéng thoâi, con taâm söï vôùi caùc loaøi caây 

raèng: “Caùc baïn coù khaùt khoâng, ñeå toâi ñi laáy 

nöôùc cho caùc baïn nhaù!”. 

- Coù moät laàn con thaáy ngöôøi chaùu gaùi 

thích ngaét laù vaø boâng cuûa moät caây caûnh treân 

saân thöôïng. Con thaáy ñau xoùt vaø nghó ra moät 

caùch noùi vôùi ngöôøi chaùu raèng: “Nhöõng chieác laù 

vaø boâng cuûa caây cuõng gioáng nhöõng chieác loâng 

treân caùnh tay con vaäy, neáu con thöû nhoå 

nhöõng chieác loâng treân tay con thì con seõ caûm 
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thaáy ñau. Vaäy thì khi con ngaét laù hoaëc boâng, 

caây cuõng ñau nhö vaäy ñoù”. Vaäy laø töø ñoù veà 

sau con khoâng thaáy chaùu gaùi ngaét laù vaø boâng 

nöõa, v.v..  

4- Caùch thöïc haønh.  

Nhöõng lôøi noùi aùi ngöõ ñeàu xuaát phaùt töø 

loøng thöông xoùt söï khoå ñau cuûa muoân loaøi. 

Thaáy ñöôïc nhöõng söï khoå ñau ñoù laø do söï tö 

duy vaø suy tö quaùn xeùt veà söï thaät cuûa cuoäc 

soáng. Ñoù laø chaân lyù thöù nhaát “Khoå ñeá” vaø 

chaân lyù thöù hai “Taäp ñeá” trong baøi Töù Dieäu 

Ñeá. Coøn bao nhieâu caûnh khoå cuûa moïi loaøi 

treân haønh tinh naøy khoâng sao keå xieát ñöôïc. 

Duø ai ñi chaêng nöõa, cuõng muoán cuoäc soáng cuûa 

mình ñöôïc an vui vaø haïnh phuùc veà vaät chaát 

laãn tinh thaàn, chöù coù ai muoán khoå vaø soáng 

trong aùc phaùp ñaâu. Vaäy thì neáu mình bieát 

vaäy, chuùng ta haõy thöông xoùt chuùng sinh 

ñang khoå vaø ñang soáng trong aùc phaùp. Ñoù 

chính laø nhöõng tö duy ñuùng ñeå bieåu loä lôøi noùi 

aùi ngöõ, dòu daøng, oân toàn, nhaõ nhaën, an uûi laøm 

xoa dòu, laøm vôi ñi nhöõng noãi khoå cuûa moïi 

vaät coù söï soáng treân haønh tinh naøy.  

III- TAÂM HYÛ 

Laø nhöõng lôøi noùi aùi ngöõ ñem ñeán söï an 

vui cho mình vaø cho ngöôøi ñöôïc thöïc hieän qua 
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nhöõng lôøi noùi treân taâm töø vaø taâm bi. Nhöõng 

caùi vui ñoù laø nhöõng caùi vui thaät söï, khoâng 

phaûi nhöõng caùi vui cuûa duïc laïc hay chaïy theo 

aùc phaùp.  

Ví duï: Khi ta thaáy moät ngöôøi laøm aên 

ñöôïc, coù nhieàu tieàn, ngöôøi ñoù raát vui, ta cuõng 

thaáy möøng cho hoï. Caùi vui naøy laø caùi vui cuûa 

duïc laïc, vì noù laø voâ thöôøng, nay vui mai khoå. 

Duø cho ta coù duøng lôøi noùi gì taùn thaùn hoï thì 

chæ laøm cho hoï theâm ngaõ maïn vaø hoï seõ bò 

dính maéc vaøo laøm taâm tham cuûa hoï maïnh 

theâm thoâi, keå caû nhöõng coâng vieäc töø thieän.  

IV- TAÂM XAÛ 

Lôøi noùi aùi ngöõ qua taâm xaû laø nhöõng lôøi 

noùi ñaày loøng thöông yeâu moïi söï soáng treân 

haønh tinh naøy coù tính caùch xaû boû moïi duïc laïc 

theá gian vaø aùc phaùp.  

Ví duï:   

- Toâi aên chay vì khoâng muoán trong 

cheùn côm coù söï khoå ñau cuûa chuùng sinh trong 

ñoù.  

- Maëc duø anh ta aên caép ñoà hay tieàn baïc 

cuûa toâi, nhöng toâi vaãn khoâng giaän, vì toâi bieát 

anh ta ñang khoå, ñang laøm nhöõng vieäc aùc vaø 

seõ chòu ñau khoå.  
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- Maëc daàu toâi bieát anh ta noùi doái, löôøng 

gaït toâi, nhöng toâi khoâng giaän vaø vaãn thöông 

anh ta vì toâi bieát haäu quaû cuûa vieäc noùi doái laø 

anh ta seõ ñaùnh maát giaù trò cuûa chính anh ta 

vaø laøm maát söï tin caäy cuûa ngöôøi khaùc ñoái vôùi 

anh ta. Anh ta seõ coâ ñôn, caûm thaáy leû loi 

khoâng coù ngöôøi thaân xung quanh vaø bò ngöôøi 

ñôøi xa laùnh, coøn neáu coù ngöôøi baïn naøo thì 

nhöõng ngöôøi baïn ñoù laø nhöõng ngöôøi xaáu cuõng 

coù tính doái gaït, löøa ñaûo nhö anh ta thoâi.  

Taát caû nhöõng lôøi noùi mang tính töø bi ñeàu 

mang tính xaû trong ñoù. Do ñoù, ngöôøi thöïc 

hieän taâm töø bi laø ngöôøi ñang thöïc hieän töù voâ 

löôïng taâm, vaø chuùng ta thöôøng nghe noùi ñaïo 

Phaät laø ñaïo töø bi laø vaäy.  

V-  KEÁT LUAÄN 

“Lôøi noùi khoâng maát tieàn mua, löïa lôøi maø 

noùi cho vöøa loøng nhau” hoaëc “Tröôùc khi noùi 

ta phaûi uoán löôõi 7 laàn”. YÙ nghóa cuûa nhöõng 

caâu noùi naøy laø nhaéc chuùng ta tröôùc khi noùi, 

phaûi tö duy suy nghó cho kyõ löôõng, quaùn xeùt 

lôøi noùi chuaån bò noùi ra coù laøm khoå mình, khoå 

ngöôøi hay khoå chuùng sanh hay khoâng? nghóa 

laø coù thöông mình, thöông ngöôøi vaø thöông 

chuùng sanh hay khoâng?  
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Töø loøng yeâu thöông thaät tình vaø chaân 

thaät chuùng ta môùi coù ñöôïc nhöõng lôøi noùi aùi 

ngöõ khoâng laøm cho ai buoàn khoå caû. Ñoù laø 

nhöõng lôøi noùi bieát thoâng caûm, chia seû, giuùp 

ñôõ, an uûi, traán an, xoa dòu hoaëc laøm vôi ñi 

nhöõng noãi khoå cuûa con ngöôøi, caùc loaøi vaät vaø 

moïi söï soáng treân haønh tinh naøy.  

Coù ñöôïc nhöõng lôøi noùi aùi ngöõ thì ngöôøi 

ñoù luoân soáng vôùi taâm hoan hyû vaø khoâng coøn 

moät aùc phaùp naøo taùc ñoäng ñeán thaân taâm nöõa. 

Ñoù laø “coù soáng ñaïo môùi vui ñôøi”.  

Lôøi noùi aùi ngöõ seõ laøm cho moïi ngöôøi vaät 

treân haønh tinh bieát thoâng caûm, chia seû vaø 

thoâng hieåu nhau hôn, soáng gaàn guõi xích laïi 

nhau hôn, khoâng coøn caûm giaùc e deø sôï haõi vaø 

mang ñeán söï bình an, haïnh phuùc cho muoân 

loaøi vaïn vaät treân haønh tinh naøy.  

Ñoù laø nhöõng lôøi noùi ñaùng hoïc vaø ñaùng 

noùi.  

 



   ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY -  TẬP I 

 46 

 

 

 



                                                 TU SINH NHIỀU TÁC GIẢ          47 

  

 

 

Baøi thöù hai 

ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH 

VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY 
--o0o-- 

ĐỨC HIẾU SINH THÂN HÀNH 
Baøi cuûa K.Q  

Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh laø gì?  

Thaân haønh laø nhöõng haønh ñoäng cuûa 

thaân, ví duï nhö ñi, ñöùng, naèm, ngoài, caàm, 

naém, naâng, ... 

Hieáu sinh laø söï thöông yeâu.  

Vaäy ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh laø 

nhöõng haønh ñoäng coù ñaïo ñöùc thöông yeâu moïi 

loaøi coù söï soáng treân haønh tinh naøy, goàm con 

ngöôøi, caùc loaøi ñoäng vaät, caây coû thaûo moäc vaø 

thieân nhieân. 

Ñöùc hieáu sinh hay loøng thöông yeâu trong 

Ñaïo Phaät, ñöôïc theå hieän qua loøng Töø, loøng Bi, 

loøng Hyû vaø loøng Xaû. 
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Moät ngöôøi ñöôïc trang bò loøng Töø, Bi, Hyû, 

Xaû laø moät ngöôøi soáng toaøn thieän, luoân luoân coù 

nhöõng haønh ñoäng thieän, khoâng bao giôø laøm 

khoå mình, khoå ngöôøi, khoå chuùng sanh, khoâng 

bao giôø laøm khoå caây coái thaûo moäc vaø thieân 

nhieân.  

Ñeå chöùng minh cuï theå nhöõng haønh ñoäng 

cuûa moät ngöôøi coù ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân 

haønh, chuùng ta haõy xeùt qua taâm Töø, Bi, Hyû, 

Xaû cuûa hoï laàn löôït sau:  

I-   TAÂM TÖØ 

Laø loøng thöông yeâu chuùng sanh, khoâng 

muoán chuùng sanh ñau khoå vì nhöõng haønh 

ñoäng do mình gaây ra.  

Haønh ñoäng treân thaân goàm coù, ñi, ñöùng 

naèm, ngoài, aên, uoáng, caàm, naém, … Ñeå hieåu roõ 

chuùng ta haõy xem qua caùc ví duï sau:  

1- Ñoái vôùi caùc loaøi ñoäng vaät:  

Khoâng neân aên thòt caùc loaøi vaät.  

Chuùng ta khoâng neân giô tay, caàm gaäy 

goäc ñaùnh, giô chaân ñaù, caàm dao gieát, duøng naù, 

suùng baén caùc loaøi vaät.  

Khoâng neân mua baùn ñoäng vaät.  

  



                                                 TU SINH NHIỀU TÁC GIẢ          49 

  

Khoâng neân troäm caép ñoäng vaät, nhö aên 

caép choù , meøo baùn, ...  

Khi chuùng ta ñi, chuùng ta haõy nhìn 

xuoáng ñaát ñeå traùnh daãm ñaïp leân caùc loaøi coân 

truøng nhoû beù ôû döôùi ñaát nhö con kieán, con 

giun, con giaùn, … Khi ñi trong ñeâm toái thì neân 

trang bò ñeøn pin.  

Tröôùc khi ñi vaøo choã toái, chuùng ta haõy 

baät ñeøn leân ñeå nhìn roõ döôùi ñaát vaø xung 

quanh caùc loaøi ñoäng vaät nhoû beù. Neáu khoâng 

coù ñeøn chuùng ta haõy nhaéc thaàm: “Mong raèng 

caùc loaøi ñoäng vaät döôùi ñaát haõy traùnh ra, ñeå ta 

khoâng phaûi voâ tình daãm ñaïp. Neáu khoâng may 

daãm ñaïp leân loaøi vaät naøo cheát, thì chuùng ta 

nguyeän mong cho caùc baïn kieáp sau ñöôïc thaân 

ngöôøi, gaëp ñöôïc chaùnh phaùp vaø tu haønh giaûi 

thoaùt”.  

Döôùi caùc laù khoâ ruïng xuoáng giöõa ñöôøng 

ñi, ñoâi khi cuõng coù kieán hay caùc coân truøng 

khaùc aån nuùp ôû döôùi, chuùng ta haõy thaän troïng 

vaø traùnh daãm ñaïp leân nhöõng chieác laù khoâ ñoù.  

Tröôùc khi ñöùng, chuùng ta haõy nhìn kyõ 

xung quanh choã ta saép ñöùng coù coân truøng 

ñoäng vaät nhoû beù naøo khoâng? Tröôùc khi döïa 

löng hay choáng tay vaøo töôøng, chuùng ta haõy 
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quan saùt tröôùc xem treân töôøng coù loaøi vaät naøo 

khoâng?  

Tröôùc khi naèm, chuùng ta haõy kieåm tra 

treân choã ta naèm coù loaøi vaät naøo khoâng? Neáu 

khoâng keûo ta naèm leân ñeø chuùng cheát thì thaät 

laø toäi.  

Tröôùc khi böôùc chaân xuoáng giöôøng, 

chuùng ta haõy xem tröôùc ôû döôùi ñaát coù loaøi vaät 

naøo khoâng, ñeå chuùng ta traùnh voâ tình böôùc 

xuoáng ñaát maø daãm ñaïp leân chuùng.  

Tröôùc khi ngoài chuùng ta haõy xem treân 

choã seõ ngoài coù loaøi vaät naøo khoâng?  

Tröôùc khi aên hay uoáng, chuùng ta haõy 

kieåm tra trong thöùc aên hay ly nöôùc coù loaøi 

vaät naøo khoâng?  

Xung quanh chuùng ta ñeàu coù caùc loaøi vaät 

sinh soáng, do vaäy tröôùc khi caàm, naém vaät gì, 

chuùng ta haõy kieåm tra xem treân nhöõng vaät ñoù 

coù loaøi vaät naøo khoâng?  

Tröôùc khi mang deùp, giaøy, chuùng ta haõy 

kieåm tra trong deùp hay giaøy coù loaøi vaät naøo 

khoâng?  

Tröôùc khi maëc aùo, chuùng ta haõy kieåm tra 

trong aùo coù loaøi vaät naøo khoâng?  
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Tröôùc khi ñeå vaät naøo ñoù leân baøn, treân 

maët ñaát hay treân baát cöù vaät gì, chuùng ta haõy 

kieåm tra treân nhöõng vaät ñoù coù loaøi vaät naøo 

khoâng?  

Tröôùc khi duøng nöôùc trong thau, chaäu, 

chuùng ta haõy kieåm tra trong nöôùc coù loaøi vaät 

naøo khoâng? Neáu coù thì chuùng ta haõy vôùt 

chuùng ra khoûi nöôùc, ñeå leân choã an toaøn khoâ 

raùo.  

Trong khi ngoài, moãi laàn thay ñoåi chaân, 

naâng leân vaø ñeå xuoáng ñaát, chuùng ta haõy xem 

döôùi chaân coù loaøi vaät naøo khoâng?  

Khi ngoài baøn caàu toilet ñöùng daäy, chuùng 

ta haõy xem coù voâ tình laøm cho caùc coân truøng 

rôùt xuoáng nöôùc hay khoâng? Neáu coù thì chuùng 

ta vôùt chuùng leân hay duøng caây baéc caàu cho 

chuùng töï boø leân.  

Khi thaáy caùc loaøi vaät lôùn chuaån bò aên caùc 

loaøi vaät beù hôn, chuùng ta haõy duøng ñuû moïi 

caùch ngaên caûn chuùng aên thòt nhau nhö duøng 

tay, duøng caây hay baát cöù vaät gì gaàn nhaát ñeå 

nhanh choùng cöùu caùc loaøi vaät beù nhoû traùnh 

khoûi caùi cheát tröôùc maét. Ví duï: thaèn laèn aên 

böôùm, aên giaùn, aên deá, …; eách aên kieán; nheän 

aên giaùn, ruoài, muoãi, deá vaø caùc coân truøng nhoû 
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beù khaùc; raén aên eách, nhaùi; choù aên giaùn, deá, 

böôùm; meøo aên chuoät, …   

Khi queùt nhaø hay queùt saân, chuùng ta haõy 

traùnh queùt leân kieán, nheän vaø caùc coân truøng 

beù nhoû khaùc, vì chaân cuûa chuùng raát yeáu, 

chuùng ta coù theå gaây thöông tích hoaëc gieát haïi 

chuùng.  

Chuùng ta haõy chöøa moät phaàn thöùc aên 

cho caùc loaøi vaät aên haèng ngaøy.  

Khi cho kieán aên cheø, canh, söõa thì phaûi 

kheùo leùo caån thaän keûo kieán teù vaøo nöôùc maø 

cheát.  

Khoâng neân duøng tay baét hay ñaäp muoãi, 

kieán khi bò chuùng caén, ñoát, huùt maùu.  

Khi coù ñieàu kieän chuùng ta haõy cöùu caùc 

loaøi vaät thoaùt khoûi bò laøm thòt aên hay cuùng teá 

ôû nhaø nhö con caù, con eách, con gaø, con vòt, … 

Moät laàn döôùi queâ gôûi leân Saøi Goøn moät con gaø 

ñeå laøm thòt aên, con noùi vôùi moïi ngöôøi haõy tha 

cho con gaø, cho pheùp con ñem con gaø ñi thaû. 

Vì thaáy con raát döùt khoaùt laøm chuyeän naøy 

cho neân moïi ngöôøi im laëng, con ñaõ ñem con 

gaø ra ngoaøi caùnh ñoàng vaø thaû. Maëc daàu con 

bieát ngöôøi nhaø hôi ngaïc nhieân vì laàn ñaàu 

thaáy con laøm nhö vaäy, nhöng con maëc keä ai 
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nghó gì thì nghó, con cöù laøm cöùu con gaø tröôùc. 

Baây giôø nghó laïi môùi thaáy ñöôïc hieäu quaû cuûa 

taâm töø, khi coù loøng thöông yeâu thì trong loøng 

coù moät löïc raát maïnh khieán con phaûi laøm moät 

caùi gì ñoù cöùu con gaø thoaùt ra khoûi caûnh khoå. 

Thaät laø vi dieäu! 

Neáu trong phoøng coù chuoät thì ñöøng ñuoåi 

chuùng ra ngoaøi hay tìm caùch ngaên cho chuùng 

khoâng vaøo phoøng vì coù theå khi laøm nhö vaäy, 

caùc chuù chuoät con seõ maát cha meï.  

Neáu chuùng ta thöông caùc coân truøng bò 

cheát thì chuùng ta laáy laù khoâ quaán laïi vaø ñem 

vuøi vaøo ñoáng laù khoâ, chöù khoâng neân ñaøo ñaát 

choân, lôõ tay moät chuùt laø seõ daãn ñeán saùt sinh 

nöõa.  

Khi laët rau chuùng ta neân chuù yù saâu vaø 

baét ra.  

Chuùng ta khoâng neân laáy nhöõng hoøn ñaù 

hay gaïch ôû döôùi ñaát leân. Vì nhöõng nôi ñoù 

thöôøng laø nhöõng nôi truù ôû cuûa caùc loaøi coân 

truøng beù nhoû.  

Chuùng ta khoâng neân ñoát laù caây khoâ, vì 

coù theå döôùi nhöõng chieác laù khoâ laø nôi soáng, 

aån nuùp hay sanh ñeû cuûa caùc loaøi coân truøng.  
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Chuùng ta khoâng neân duøng cuoác xeûng 

cuoác ñaát vì döôùi ñaát coù raát nhieàu loaøi vaät nhoû 

beù.  

Chuùng ta haõy traùnh duøng caây, duøng 

nöôùc, hay löûa laøm haïi nôi soáng, oå cuûa caùc loaøi 

coân truøng, vì nhöõng nôi ñoù thöôøng coù tröùng 

hay laø con cuûa chuùng.  

Khi duøng nöôùc noùng hay nöôùc nguoäi, 

chuùng ta nhôù ñaäy naép laïi, duø cho ban ngaøy 

hay ñeâm, vì neáu khoâng caùc loaøi vaät seõ bay 

vaøo nöôùc maø cheát.  

Khi cheá nöôùc soâi ra ly thì nhôù xem xung 

quanh coù kieán hay coân truøng naøo khaùc hay 

khoâng?  

Khi thaáy kieán bu quanh thöùc aên hay 

nöôùc treân baøn, saøn nhaø hoaëc treân ñaát, chuùng 

ta haõy thöông yeâu chuùng, ñöøng queùt hay lau 

chuùng khoûi choã ñoù, vì taát caû chuùng sanh ñeàu 

nhö nhau, phaûi kieám mieáng aên haèng ngaøy.  

Chuùng ta khoâng neân laøm ñoå caùc loaïi hoùa 

chaát, chaát loûng ñoäc, xaêng, daàu, sôn, nöôùc xaø 

boâng, … ra ñaát, vì khaép nôi ñeàu co ù chuùng 

sanh.  

Chuùng ta khoâng neân cöôõi boø, traâu , ngöïa, 

choù, nai, …  



                                                 TU SINH NHIỀU TÁC GIẢ          55 

  

Chuùng ta khoâng neân nuoâi chim, caù caûnh, 

nuoâi ruøa, khæ, gaáu hay baát cöù con vaät naøo, vì 

coù ai thích bò maát töï do, bò giam caàm nhö 

trong tuø ñaâu.  

Khi laùi xe hay ñi boä, coù khi chuùng ta 

thaáy giöõa ñöôøng coù caùc loaøi vaät nhö con giaùn, 

con deá, con kieán, raén, con choù, meøo, heo, nai, 

traâu, boø, gaø, vòt, deâ, … chuùng ta haõy giaûm toác 

ñoä laïi vaø traùnh chuùng.  

Ñoái vôùi traâu, boø, heo, chuùng ta ñöøng xoû 

muõi, xoû tai, caét ñuoâi chuùng, troâng chuùng thaät 

laø toäi nghieäp.  

Ñoái vôùi choù, khæ, gaáu, ... chuùng ta ñöøng 

coät daây hoaëc buoäc daây quaù chaät laøm chuùng 

khoâng thôû ñöôïc. Troâng raát laø toäi nghieäp.  

Khi chuùng ta nuoâi baát kyø loaøi ñoäng vaät 

naøo, chuùng ta neân röûa saïch khay ñöïng thöùc 

aên, traùnh cho chuùng bò nhieãm truøng.  

Coù khi ngoaøi ñöôøng phoá, chuùng ta gaëp 

nhöõng chuù choù, meøo hoang oám gaày, chuùng ta 

haõy ñem ñeán cho chuùng thöùc aên.  

Khi trôøi laïnh, neáu coù theå thì chuùng ta 

neân maëc aùo cho caùc loaøi thuù trong nhaø nhö 

choù, meøo, khæ, heo, …  
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Taïi caùc nöôùc phaùt trieån, trong coâng vieân 

coù nôi daønh cho chim thuù aên, neáu raûnh chuùng 

ta haõy ñeán ñoù cho chuùng aên ñeå trau doài theâm 

taâm töø.  

Khi beân ngoaøi coù trôøi möa, gioù lôùn, xin 

ñöøng môû cöûa ñuoåi caùc coân truøng ra, keå caû 

muoãi, vì möa coù theå laøm öôùt caùnh vaø gieát haïi 

chuùng.  

Khi trôøi möa, caùc loaøi chuùng sanh chöa 

kòp veà hang toå, coù theå bò öôùt, ñang bò nöôùc 

troâi, chuùng ta haõy cöùu chuùng khoûi nöôùc möa 

öôùt.  

Trong nhaø beáp laø nôi coù nhieàu kieán 

nhaát. Khi ñi, ñöùng, ngoài, hay caàm naém vaät gì 

chuùng ta neân xem kyõ.   

Trong saân nhaø beáp cuõng coù nhieàu ñaøn 

kieán noái ñuoâi nhau ñi ngang ñi doïc, chuùng ta 

haõy traùnh chuùng, nhaát laø khi ñaåy xe cuùt kít, 

khi ñaåy xe ñeán ñaøn kieán thì chuùng ta neân 

ngöøng laïi, chòu khoù duøng tay boùc dôõ thöïc 

phaåm hay ñoà ñaïc xuoáng, neáu naëng quaù thì 

keâu theâm ngöôøi giuùp, chöù ñöøng voäi vaõ maø 

queân ñi ñöùc hieáu sinh ñaåy xe qua luoân thì raát 

toäi nghieäp.   
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Chuùng ta khoâng neân duøng tay baét baát kyø 

loaøi coân truøng naøo vì coù theå laøm gaõy chaân, 

caùnh, raâu cuûa chuùng.  

Haõy thöông taát caû caùc loaøi ñoäng vaät, coân 

truøng nhoû beù khi chuùng caén chuùng ta, ñöøng vì 

baát cöù lyù do gì maø gieát haïi chuùng. Coù laøm 

ñöôïc nhöõng chuyeän nhoû naøy thì taâm ta môùi 

coù theå nhaãn nhuïc tröôùc nhöõng lôøi noùi maï lò, 

la maéng, maït saùt, hay söï ñaùnh ñaäp, cheùm, 

gieát cuûa con ngöôøi. Nhôø vaäy maø taâm saân ñöôïc 

haøng phuïc. Chuùng ta khoâng neân xem nhöõng 

boä phim veà söï saùt haïi chuùng sanh. Nhöõng boä 

phim duøng ñoäng vaät laøm troø cöôøi, …  

Khoâng neân duøng bình ñieän aéc qui caâu caù, 

baét toâm, …  

Khoâng neân coù nhöõng haønh ñoäng nhö 

nöôùng, quay thòt chuùng sanh. 

v.v.., v.v..  

Laø ngöôøi tu thì coù gì ñaâu maø voäi vaõ, 

chuùng ta laøm vieäc khoâng phaûi laø laøm vieäc cho 

xong, maø chæ neân laøm vieäc bieát mình ñang 

laøm vieäc ñoù, laøm toát moïi coâng vieäc, laøm vôùi 

taâm thanh thaûn, an laïc vaø voâ söï, töø töø, khoâng 

haáp taáp voäi vaõ. Khi thaáy mình voäi vaõ thì phaûi 

nhaéc taâm khoâng ñöôïc voäi vaõ phaûi töø töø laïi, 
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taâm phaûi thanh thaûn, an laïc vaø voâ söï. Coù laøm 

baát cöù vieäc gì vôùi taâm thanh thaûn thì moïi 

chuyeän xaûy ñeán taâm luoân luoân tænh thöùc quaùn 

xeùt, töø ñoù coù khaåu haønh thieän vaø thaân haønh 

thieän. Suoát ngaøy laøm vieäc vôùi taâm thanh thaûn 

nhö vaäy thì laø ñang tu, ñang soáng trong Nieát 

Baøn. Thaät laø haïnh phuùc!   

2- Ñoái vôùi mình vaø ñoái vôùi ngöôøi:  

Chuùng ta khoâng neân giô tay, caàm gaäy 

goäc ñaùnh, giô chaân ñaù, caàm dao gieát, duøng naù, 

suùng baén ngöôøi, naïo boû moùc thai nhi. Hôõi caùc 

baø meï coù yù ñònh moùc, boû thai, xin haõy thöông 

gioït maùu muû cuûa mình, ñöøng vì danh lôïi, theå 

dieän hay vì söï deø bæu cuûa xaõ hoäi hoaëc cuûa 

ngöôøi khaùc maø laøm nhöõng vieäc ñoäc aùc naøy, 

naïo boû moùc thai, gieát con mình. Haõy thöông 

yeâu con cuûa mình, chuùng voâ toäi. Haõy ñaïp treân 

danh döï maø ñi, ñöøng vì danh döï maø ñaùnh 

maát loøng thöông yeâu. Khoâng coù toäi aùc naøo 

baèng toäi gieát con. Xin haõy suy nghó laïi! 

Chuùng ta khoâng neân coù nhöõng haønh 

ñoäng troäm caép cöôùp cuûa, giaät ñoà cuûa baát kyø ai 

duø vaät ñoù nhoû nhö caây kim.  

Ñoái vôùi ngöôøi coù gia ñình, khoâng neân 

daâm duïc quaù ñoä daãn ñeán suy nhöôïc cô theå vaø 
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khoâng neân quan heä baát chaùnh vôùi ngöôøi khaùc 

phaùi.  

Khoâng neân uoáng röôïu bia, huùt thuoác laù, 

chích xì ke, ma tuùy, vì ñoù laø nhöõng chaát ñoäc.  

Khoâng neân ham thích ñi chôi thaâu ñeâm 

suoát saùng taïi caùc tuï ñieåm nhaûy nhoùt, quaùn 

bar, quaùn karaoke, quaùn nhaäu laøm aûnh höôûng 

ñeán söùc khoûe vaø ñaïo ñöùc cuûa con ngöôøi.  

Khoâng neân ñeå taâm saân giaän, nghi ngôø 

troãi daäy, vì khi ñoù maát töï chuû coù theå xaûy ra 

caùc haønh ñoäng nhö ñaùnh ñaäp ngöôøi, duøng dao 

ñaâm, suùng baén ngöôøi.  

Khoâng neân vì ñoàng tieàn maø laøm vieäc 

ngaøy cuõng nhö ñeâm, cuoái tuaàn khoâng nghæ, 

thöùc khuya daäy sôùm.  

Khoâng neân xem caùc phim baïo löïc, voõ 

thuaät, baén gieát nhau.  

Khoâng neân chôi caùc troø chôi baïo löïc treân 

maùy tính. Vì caùc troø chôi ñoù seõ aûnh höôûng 

ñeán taùnh tình cuûa ngöôøi chôi chuùng.  

Khoâng neân mua caùc troø chôi nhö suùng, 

cung, dao, kieám, ñoà caâu caù, xe, taêng, lính cho 

caùc em nhoû chôi, vì caùc troø chôi ñoù laøm cho 

caùc em coù tính tình hung baïo theâm, caùc em 
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nhoû chöa yù thöùc ñöôïc nhöõng tai haïi cuûa 

chuùng.  

Khi thaáy taïi caùc thaát, am coù da raén, 

chuùng ta haõy laáy xuoáng boû ñi ñeå khoâng laøm 

nhöõng ngöôøi môùi ñeán sôï haõi.  

Cha meï neân ñöa ñoùn con caùi ñi hoïc nhaát 

laø caùc em hoïc tieåu hoïc.   

Cha meï khoâng neân chieàu chuoäng cho con 

caùi tieàn baïc khi con coøn quaù nhoû.   

Cha meï khoâng neân cho con coøn nhoû tuoåi 

uoáng röôïu, bia...   

Ngöôøi meï khi mang thai khoâng neân 

uoáng röôïu bia, huùt thuoác laù, ...  

Ñoái vôùi ngheà nghieäp, ngöôøi coù loøng Töø seõ 

töø boû caùc haønh ñoäng lieân quan ñeán caùc ngheà 

aùc nhö:  

- Ñaùnh baét caù, toâm, haûi saûn.  

- Saên baén thuù, ñaët baãy thuù, caù, toâm, ...  

- Buoân baùn thòt soáng, chín.  

- Caùc ngheà ñoà teå gieát heo, gaø, boø, traâu...  

- Buoân baùn ngöôøi.  

- Naáu röôïu, buoân baùn röôïu vaø caùc chaát 

kích thích.  
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- Ngheà daïy ngöôøi khaùc nuoâi ñoäng vaät 

nhö caù, toâm, caù saâu, ba ba, …  

- Ngheà nuoâi ñoäng vaät nhö toâm, cua, caù, 

thoû, ba ba, caù saáu, …  

- Ngheà cung caáp ñoà duøng, linh kieän cho 

caùc ngheà aùc nhö laøm roï baét toâm, caù, ngheà laøm 

caàn caâu, löôõi caâu, baãy saäp, ngheà laøm dao duøng 

ñeå gieát heo, boø, ngheà laøm ra suùng oáng, vuõ khí, 

ñaïn, xe taêng phuïc vuï cho chieán tranh.  

- Caùc ngheà saûn xuaát ra maët haøng tieâu 

duøng ñöôïc laøm baèng thaân theå cuûa caùc loaøi 

ñoäng vaät nhö giaøy da, deùp da, khaên loâng thuù, 

gaêng tay da loâng thuù, …  

- Ngheà chuyeân chôû chuùng sanh tôùi caùc 

loø moå.  

- Bieát ai laøm ngheà aùc thì chuùng ta 

khoâng vì ñoàng tieàn maø tieáp tay vôùi hoï. Ví duï: 

Khoâng cho thueâ maët baèng ñoái vôùi nhöõng 

ngöôøi thueâ buoân baùn thòt soáng, chín, röôïu, 

bia, karaoke, quaùn nhaäu, hoaëc saûn xuaát ra caùc 

chaát ñoäc khoâng coù xöû lyù, …  

Laùi xe caån thaän, giöõ gìn, an toaøn treân 

ñöôøng phoá, chaáp haønh moïi luaät leä giao thoâng 

treân bôø, döôùi nöôùc hay baát cöù nôi naøo, …  
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Chaáp haønh an toaøn lao ñoäng taïi caùc coâng 

sôû, xí nghieäp, nhaø maùy, coâng trình lôùn nhoû…   

Nhaët ñinh, oác hay baát cöù vaät nhoïn bò rôùt 

treân ñöôøng phoá ñeå traùnh gaây tai naïn cho caùc 

xe.  

Nhaët maûnh chai, voû chuoái hay baát cöù vaät 

gì coù theå gaây tai naïn cho ngöôøi ñi boä.  

Buoân baùn khoâng chieám duïng leà ñöôøng, vì 

khi ñoù seõ laøm caûn loái ñi cuûa ngöôøi ñi boä, 

khieán hoï phaûi ñi xuoáng maët ñöôøng nhöïa daønh 

cho xe chaïy, raát nguy hieåm, …  

Khoâng neân chôi hay tham gia baát kyø troø 

chôi naøo vì troø chôi naøo cuõng coù keû thaéng 

ngöôøi thua, nghóa laø seõ coù söï buoàn khoå trong 

ñoù.  

Khi thôøi tieát gioù reùt ñeán chuùng ta haõy 

mua quaàn aùo, vôù, muõ aám cho moïi ngöôøi.  

Trong tu vieän chuùng ta haõy bieát tieát 

kieäm ñieän nöôùc.  

Bieát giöõ gìn haïnh ñoäc cö laø bieát thöông 

mình, thöông ngöôøi.  

AÊn uoáng chaäm ñeå khoâng bò saëc. AÊn vöøa 

ñuû, khoâng aên quaù no.  
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Khi nhaän thöùc aên baèng khay nhöïa hay 

hoäp nhöïa, thì chuùng ta neân ñem veà thaát röûa 

saïch, ñöøng ñeå laïi nôi laáy thöùc aên cho caùc coâ 

röûa. Vì caùc coâ ñaõ boû caû ngaøy, thöùc khuya daäy 

sôùm naáu côm nöôùc cho chuùng ta roài. Haõy 

thöông caùc coâ, chæ theâm moät hai phuùt röûa 

khay hoäp, vaø bieát nghó ñeán söï cöïc nhoïc cuûa 

caùc coâ, laø chuùng ta ñang trau doài taâm töø.  

Neáu coù duyeân vôùi ai thì chuùng ta haõy 

taëng hoï nhöõng boä saùch coù giaù trò ñaïo ñöùc 

nhaân baûn - nhaân quaû, khoâng laøm khoå mình, 

khoå ngöôøi vaø khoå chuùng sanh, v.v.. vaø v.v..  

3- Ñoái vôùi coû caây vaø thieân nhieân:  

- Khi chuùng ta ñi, chuùng ta haõy nhìn 

xuoáng ñaát ñeå traùnh daãm ñaïp leân caùc loaøi thaûo 

moäc nhö caây coû, caây maéc côõ, …  

- Khoâng duøng dao, buùa chaët boå vaøo caây, 

duøng dao cöa vaøo caây ñeå laáy nhöïa caây nhö caây 

cao su. Nhìn hình aûnh nhöïa chaûy maø gioáng 

nhö maùu chaûy.  

- Khoâng duøng tay ngaét boâng, caønh, laù 

caây.  

- Khoâng nhoå caây coû daïi vì caùi ñeïp xaáu 

cuûa con maét.  
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- Khoâng duøng daây keõm quaán, xieát, coät 

vaøo thaân caây.  

- Khoâng ñoát röøng.  

- Khoâng ñoå xaêng, daàu, sôn, nöôùc xi 

maêng, thöùc aên thöøa vaø caùc hoùa chaát loûng 

khaùc leân caây, coû hoaëc coáng raõnh vì nöôùc töø 

coáng raõnh seõ ñoå ra soâng laøm oâ nhieãm moâi 

tröôøng, chuùng ta haõy boû chuùng vaøo chai nhöïa, 

ñaäy naép vaø ñoå raùc.  

- Khi giaët ñoà, chuùng ta khoâng neân ñoå 

nöôùc coù xaø boâng ra ñaát laøm cheát caây, coû.  

- Trôøi noùng khoâ, khoâng möa, chuùng ta 

haõy duøng nöôùc töôùi cho caây coû xanh töôi.  

- Trong tu vieän, caùc coác troáng coù nhieàu 

laù khoâ xung quanh, chuùng ta haõy daønh thôøi 

gian ra queùt laøm saïch moâi tröôøng vaø giuùp cho 

ngöôøi môùi ñeán coù caûm giaùc deã chòu.  

- Khi thaáy trôøi möa gioù reùt, caây naøo yeáu 

hoaëc khoâng hôïp vôùi thôøi tieát, chuùng ta haõy 

ñem chuùng vaøo phoøng cho aám.  

- Ñöøng vöùt raùc xuoáng keânh, ao, hoà, 

soâng, bieån, …  

Ñöøng thaûi caùc chaát thaûi ra moâi tröôøng, 

neân xöû lyù tröôùc.  
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- Khoâng neân ñoát raùc, ñoát rôm, ñoát laù, 

ñoát caây khoâ laøm khoùi muø mòt, oâ nhieãm khoâng 

khí moâi tröôøng xung quanh.   

- Haõy tham gia vaøo caùc hieäp hoäi hoøa 

bình xanh baûo veä moâi tröôøng.  

- v.v.. vaø v.v.. 

Hieåu roõ vaø yù thöùc ñöôïc töøng haønh ñoäng 

cuûa mình khoâng muoán laøm haïi chuùng sanh, 

caây coû vaø thieân nhieân, ñoù laø loøng thöông yeâu 

chaân thaät cuûa ngöôøi coù ñaïo ñöùc hieáu sinh 

thaân haønh qua taâm töø.  

4- Caùch thöïc haønh: 

Baèng phöông phaùp Nhö lyù taùc yù. Tröôùc 

khi muoán laøm hay haønh ñoäng gì, chuùng ta 

haõy nhaéc thaàm trong ñaàu nhöõng caâu ví duï 

treân.  

Ví duï: Tröôùc khi ñi chuùng ta nhaéc: “Khi 

ñi, chuùng ta haõy nhìn xuoáng ñaát ñeå traùnh 

daãm ñaïp leân caùc loaøi coân truøng vaø caây coû thaûo 

moäc”.  

Vôùi phöông phaùp nhaéc taâm töøng haønh 

ñoäng haèng ngaøy trong cuoäc soáng, laâu ngaøy seõ 

thaønh phaûn xaï töï nhieân. Duø baát cöù nôi naøo 

chuùng ta luoân caån thaän nhöõng haønh ñoäng cuûa 
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mình khoâng muoán gaây ñau khoå cho baát cöù ai, 

baát cöù loaøi vaät, caây coû thieân nhieân naøo.  

Ñeå phaùt trieån loøng töø bao la roäng lôùn, 

chuùng ta haõy tö duy nhieàu veà caùc haønh ñoäng 

thieän, töø ñoù chuùng ta seõ caûm nhaän ñöôïc loøng 

thöông yeâu cuûa chuùng ta phuû truøm moïi vaät coù 

söï soáng treân haønh tinh naøy. Ñoù laø loøng 

thöông yeâu do töï chuùng ta trau doài noù, khoâng 

phaûi xin ai hay do thaàn thaùnh naøo ban phaùt.  

Öôùc mong sao moïi ngöôøi ñeàu soáng coù ñaïo 

ñöùc hieáu sinh thaân haønh ñeå mang laïi söï an 

vui nhau, cho moïi loaøi vaät coù söï soáng treân 

haønh tinh naøy.  

II-  TAÂM BI 

Laø loøng thöông xoùt ñoái vôùi chuùng sanh 

tröôùc söï ñau khoå cuûa chuùng.  

1- Ñoái vôùi caùc loaøi ñoäng vaät:  

- Khi thaáy hai con kieán, thaèn laèn hay 

baát kyø con vaät naøo caén nhau, chuùng ta haõy 

duøng que, caây hay baèng caùch khaùc can ngaên 

chuùng.  

- Khi thaáy con vaät naøo bò thöông, chuùng 

ta haõy caàm chuùng leân, boû vaøo baøn tay vaø caàm 

chuùng veà thaát cho uoáng nöôùc hay cho aên ñeå 

chuùng bình phuïc laïi.  
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- Khi thaáy con vaät naøo ñang bò caùc con 

vaät khaùc vaây quanh caén, chuùng ta haõy cöùu 

con vaät ñoù, ví duï khi thaáy con boï coù caùnh 

xanh bò laät ngöûa, khoâng bay ñöôïc, meät moûi, 

kieät söùc vaø ñang bò ñaøn kieán taán coâng khaép 

thaân, chuùng ta haõy thoåi caùc chuù kieán ra vaø 

giuùp chuù boï trôû ngöôøi daäy, mang chuù boï veà 

thaát vaø cho chuù uoáng nöôùc, aên caùi gì ñoù.  

- Khi beân ngoaøi coù möa, coù caùc coân 

truøng tröôùc cöûa hay haønh lang, chöa kòp chaïy 

veà oå cuûa mình, chuùng ta haõy môû cöûa ra vaø 

giuùp chuùng thoaùt khoûi möa, gioù, vuõng nöôùc vaø 

ñem chuùng tôùi nôi khoâ raùo.  

- Khi nghe baát kyø tieáng keâu cöùu naøo cuûa 

chuùng sinh, chuùng ta haõy ñöùng daäy chaïy ra, 

neáu töï mình khoâng cöùu ñöôïc thì caàu vieän 

ngöôøi khaùc.  

- Khi thaáy caùc con vaät ñoùi hay khaùt 

nöôùc, chuùng ta haõy cho chuùng uoáng.  

- Khi thaáy caùc con vaät bò beänh, chuùng 

ta haõy chaêm soùc, cho uoáng thuoác hay chôû tôùi 

beänh vieän thuù y. 

- Khi thaáy caùc con vaät bò laïc chuû hay 

cha meï, chuùng ta haõy thay cha meï hay chuû 

chaêm soùc chuùng.  
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- Khi thaáy caùc con vaät bò sa baãy, bò maéc 

caâu hay bò maéc löôùi ñieän... chuùng ta haõy giuùp 

chuùng thoaùt ra vaø chaêm soùc veát thöông.  

- Khi thaáy caùc loaøi coân truøng bay vaøo 

phoøng bò laät caùc chaân leân trôøi, chuùng ta haõy 

giuùp chuùng laät ngöôïc laïi bình thöôøng.  

- Khi thaáy choù, meøo hay caùc con vaät 

nuoâi ôû nhaø dô, chuùng ta haõy taém cho chuùng.  

- Khi thaáy choù bò ve caén, chuùng ta haõy 

baét ve cho chuùng. Coøn caùc chuù ve bò baét thì ta 

cho vaøo moät hoäp rieâng, ñaäy naép laïi vaø boû 

thuøng raùc, chöù ñöøng gieát haïi caùc chuù ve hay 

boû chuùng vaøo daàu hoâi hay xaêng laøm chuùng 

cheát. Vì chuùng cuõng vì mieáng aên vaø vì söï 

soáng thoâi.  

- Haõy mua laïi caùc loaøi vaät bò saên baén 

nhö caù, chim, eách, coø, dieàu haâu, ñaïi baøng, 

chuoät… neáu ta coù duyeân gaëp chuùng vaø thaû töï 

do cho chuùng trôû veà moâi tröôøng.  

- Khoâng neân ñi vöôøn baùch thuù chôi vì 

ñoù laø nhöõng nhaø tuø. Ngöôøi coù taâm bi thì laøm 

sao coù theå nhìn ñöôïc nhöõng caûnh ñau khoå cuûa 

muoân loaøi.  

- Chuùng ta haõy töø boû ñeo nhöõng ñoà 

trang söùc laøm baèng thaân theå cuûa caùc loaøi 
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ñoäng vaät nhö ngaø voi, söøng traâu, da boø, da caù 

saáu, raêng coïp, …  

- Chuùng ta haõy töø boû mang caùc loaïi deùp, 

giaøy, daây nòt da, ... Töø boû maëc quaàn aùo da 

thuù, ñoäi noùn loâng thuù, khaên choaøng, gaêng tay 

loâng thuù, … keå caû nhöõng vaät duïng chöõa beänh 

nhö ñoà caïo gioù, baám huyeät baèng söøng traâu, …  

- Neáu coù khaû naêng khi thaáy caùc loaøi vaät 

cheát giöõa ñöôøng do tai naïn nhö choù, meøo, 

nai... chuùng ta haõy mang chuùng veà nhaø choân 

sau vöôøn hay nôi naøo ñoù, v.v..  

2- Ñoái vôùi mình vaø ñoái vôùi ngöôøi:  

- Khi ngoài kieát giaø ñau chaân thì bung ra 

xaû nghæ, ñöùng daäy ñi kinh haønh. Bieát söùc 

mình coøn yeáu chöa coù noäi löïc ñaåy lui beänh, 

thì chuùng ta haõy uoáng thuoác.  

- Neáu coù khaû naêng, chuùng ta haõy xaây 

nhaø cho nhöõng ngöôøi ngheøo, khoù khaên nhö 

nhaø tình nghóa.  

- Khi thaáy ai ñaåy xe naëng hay laøm vieäc 

gì naëng, chuùng ta haõy giuùp ñôõ moät tay. Ñöøng 

ngaïi vì ai treân ñôøi naøy cuõng caàn giuùp ñôõ keå caû 

ngöôøi giaøu.  
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- Khi thaáy ai bò beänh, chuùng ta haõy 

chaêm soùc, mua thuoác cho uoáng vaø chôû hoï tôùi 

beänh vieän, baùc só.  

- Khi thaáy ai bò teù xe hay gaëp tai naïn, 

chuùng ta haõy döøng xe laïi, ñôõ hoï daäy hoaëc neáu 

caàn thì chôû hoï tôùi beänh vieän caáp cöùu.  

- Khi thaáy ngöôøi giaø hay ngöôøi taøn taät 

caàn giuùp ñôõ, chuùng ta haõy giuùp hoï ngay.  

- Khi thaáy ngöôøi ñi xe laên hay ngöôøi 

choáng gaäy bò teù ra khoûi xe, chuùng ta haõy chaïy 

tôùi ñôõ hoï daäy.  

- Khi thaáy ai ñang gaây goå nhau, ñaùnh 

ñaäp nhau, chuùng ta haõy tìm caùch can ngaên ñeå 

traùnh xaûy ra aùn maïng.  

- Khi thaáy ngöôøi ngheøo ñoùi xin aên, 

chuùng ta haõy thöông xoùt hoï, mua cho hoï hoäp 

côm, goùi xoâi, ly nöôùc, … 

- Khi thaáy em beù bò laïc, chuùng ta haõy 

tìm caùch lieân laïc vôùi gia ñình chaùu hoaëc ñem 

chaùu ñeán phöôøng xaõ gaàn nhaát, nhôø hoï giuùp 

ñôõ.  

- Khi thaáy ngöôøi hay vaät bò teù xuoáng 

soâng, keânh, ao hoà, hay bò rôi vaøo hoá truõng 

saâu ôû baõi taém bieån, chuùng ta haõy giuùp hoï 

thoaùt ra.  
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- Khi thaáy ai bò löôøng gaït maát heát tieàn, 

chuùng ta haõy mua cho hoï côm aên, ly nöôùc, an 

uûi hoï vaø neáu tieän thì chôû hoï veà nhaø.  

- Neáu ai vaáp ngaõ thì chuùng ta haõy ñôõ hoï 

daäy.  

- Haõy giuùp ñaåy xe laên cho ngöôøi taøn taät 

vaø chæ loái, hay daét ngöôøi muø tôùi nôi caàn thieát, 

hoaëc leân xuoáng, xe buyùt hay caàu thang.  

- Haõy thöông xoùt nhöõng ngöôøi laàm loãi 

trong cuoäc soáng nhö nhöõng keû gieát ngöôøi, 

troäm cöôùp, say xæn, huùt chích, vaøo tuø ra 

khaùm, hay vöøa ra khoûi traïi cai nghieän baèng 

nhöõng haønh ñoäng thaân thieän nhö aùnh maét, 

nuï cöôøi, caùi baét tay. Ñöøng vì nhöõng haønh 

ñoäng quaù khöù cuûa hoï maø xem thöôøng, khinh 

cheâ, noùi xaáu, nghi ngôø hoï. Ñoù laø nhöõng ngöôøi 

ñaùng thöông, chuùng ta haõy öôùc mong hoï gaëp 

ñuû duyeân laønh ñeå hoï laøm laïi cuoäc ñôøi.  

- Neáu coù khaû naêng thì chuùng ta haõy 

chaêm soùc nhöõng ngöôøi giaø, ngöôøi beänh trong 

caùc traïi döôõng laõo hay beänh vieän.  

- Coù khi chuùng ta ñoïc baùo bieát ñöôïc gia 

ñình naøo ngheøo khoù khaên hay khoâng coù tieàn 

chöõa beänh, chuùng ta haõy môû roäng loøng bi ra 

vaø giuùp ñôõ.  
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- •v.v.. vaø v.v..  

3- Ñoái vôùi coû caây vaø thieân nhieân: •  

- Haõy traû töï do cho caùc caây caûnh.  

- Haõy troàng laïi nhöõng caây bò nhoå.  

- Haõy töôùi nöôùc, boùn phaân cho nhöõng 

caây khoâ heùo, laët laù coù saâu.  

- Tham gia chöõa chaùy cho röøng.  

- v.v.. vaø v.v..  

Tröôùc söï ñau khoå cuûa chuùng sinh, nhöõng 

ngöôøi coù ñaïo ñöùc hieáu sinh khoâng theå ñöùng 

nhìn maø chuùng ta phaûi ra tay cöùu giuùp hay 

laøm moät caùi gì ñoù ñeå chuùng sinh bôùt khoå. Ñoù 

laø söï theå hieän loøng bi cuûa chuùng ta ñoái vôùi 

moïi söï soáng treân haønh tinh naøy. Ngöôøi laøm 

ñöôïc nhö vaäy laø ngöôøi coù ñaïo ñöùc hieáu sinh.  

4- Caùch thöïc haønh:  

Baèng caùch tö duy veà söï ñau khoå cuûa moïi 

vaät coù söï soáng treân haønh tinh naøy vaø caùch 

khaéc phuïc, chuùng ta seõ caûm nhaän ñöôïc loøng 

thöông xoùt cuûa chuùng ta ñoái vôùi chuùng sanh 

bao truøm khaép naêm chaâu boán bieån.  
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III- TAÂM HYÛ 

Laø taâm vui möøng khi laøm ñöôïc moät vieäc 

gì coù lôïi ích cho mình, cho ngöôøi vaø cho caây 

coû thieân nhieân. Taâm hyû naøy ñöôïc sanh ra töø 

nhöõng haønh ñoäng cuûa taâm töø, taâm bi, taâm xaû 

nghóa laø khi ta theå hieän ñaïo ñöùc hieáu sanh 

qua taâm töø vaø taâm bi thì chaéc chaén taâm hyû 

sau ñoù seõ coù.  

Ñaây khoâng phaûi laø caùi vui cuûa duïc laïc 

theá gian, maø laø caùi vui cuûa thieän phaùp, cuûa 

nhöõng haønh ñoäng thieän. Nhöõng haønh ñoäng 

naøy khoâng phaûi laø ích kyû, nhoû moïn, caù nhaân, 

heïp hoøi, maø noù bao truøm toaøn theå söï soáng 

treân theá gian naøy, khoâng caàn söï ñaùp traû hay 

traû ôn.  

IV- TAÂM XAÛ 

Ngöôøi coù ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh seõ 

xaû boû, xa lìa nhöõng haønh ñoäng aùc cuûa mình 

töø xöa tôùi nay.  

Coù soáng vôùi taâm töø bi ñoái vôùi chuùng sinh 

laø chuùng ta ñaõ xaû boû nhöõng haønh ñoäng aùc, 

khoâng coøn moät haønh ñoäng naøo laøm haïi chuùng 

sanh vaø thieân nhieân nöõa. Do ñoù, khi ta soáng 

vôùi ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh qua loøng Töø, 

Bi, Hyû thì loøng Xaû cuõng ngaàm coù trong ñoù.  
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V- KEÁT LUAÄN 

Toùm laïi ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh laø 

nhöõng haønh haønh ñoäng thieän bieát thöông 

yeâu, thoâng caûm vaø ñoàng caûm vôùi taát caû söï 

soáng treân theá gian naøy.  

Ñoù laø moät neàn ñaïo ñöùc maø moïi ngöôøi caàn 

hoïc taäp, trau doài, reøn luyeän nhaân caùch soáng 

cuûa mình vôùi taâm Töø Bi bao la roäng lôùn.  

Noù coù coâng naêng giuùp ngöôøi aùc thaønh 

ngöôøi thieän, ngöôøi döõ thaønh ngöôøi hieàn, vaø 

chuyeån hoùa ñöôïc nhaân quaû khoå ñau.  

Öôùc mong sao neàn ñaïo ñöùc naøy ñöôïc phoå 

bieán roäng raõi khaép theá giôùi, ñem laïi söï an vui 

vaø haïnh phuùc cho caû haønh tinh naøy.  

Nhöõng haønh ñoäng treân laø nhöõng haønh 

ñoäng maø con luoân aùp duïng haèng ngaøy, trong 

tu vieän cuõng nhö ôû ngoaøi ñôøi. Thaät laø haïnh 

phuùc khi bieát ñöôïc Phaät phaùp, thaät laø haïnh 

phuùc khi hoïc ñöôïc ñaïo ñöùc hieáu sinh, bieát 

thöông ngöôøi, thöông caùc loaøi vaät, thöông coû 

caây vaø thöông thieân nhieân. Coù soáng nhö vaäy 

thì ñuùng laø caùch soáng cuûa moät con ngöôøi, 

ñuùng giaù trò cuûa moät con ngöôøi.   
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Baøi thöù ba 

ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH 

VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY 

(Thieän Taâm) 

Chôn Nhö, ngaøy 1-4-2007. 

Kính thöa Thaày!  

Con, Thieän Taâm xin kính leã Thaày!  

Hoâm nay nhaân tieän gôûi thö leân Thaày, 

con xin gôûi keøm theo ñaây böùc thö maø con ñaõ 

vieát nöûa thaùng qua.  

Hoâm aáy, nhaân vì nhöõng caûm töôûng phaán 

khôûi veà lôùp hoïc vaø ñöôïc ñoïc cuoán Caûm Töôûng 

Lôùp Nguõ Giôùi, con caûm thaáy doøng caûm xuùc 

traøo daâng daït daøo neân ñaõ vieát thö veà caûm 

töôûng cuûa con veà lôùp hoïc cuûa mình. Nhöng 

laàn sau ñoù coù söï kieän cuûa sö C.N ñaõ ñöôïc lôùp 

ñöa ra goùp yù, khieán cho sö C. N rôøi khoûi Tu 

vieän ngay ngaøy hoâm sau.  

Con luùc aáy caûm thaáy buoàn loøng vì lôùp 

hoïc ñaõ khoâng theå hieän ñöôïc söï nhaãn nhuïc vôùi 

sö C.N chaêng? Vaäy thì söï nhìn nhaän caûm 

töôûng cuûa mình veà lôùp hoïc laø söï sai laàm 
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chaêng? Do ñoù, con gaït böùc thö laïi vaø khoâng 

muoán gôûi ñi nöõa. Sau ñoù con thaáy ôû lôùp hoïc 

cuõng coù vaøi ngöôøi theå hieän söï aên naên veà 

nhöõng lôøi goùp yù cuûa mình ñoái vôùi sö C.N, nhö 

baùc Minh Höõu, thaày Taâm Tònh, sö Giaùc 

Thöôøng khieán cho con caûm thaáy thöông quyù 

sö, quyù thaày vaø caùc baùc hôn. Töø hoâm aáy con 

cuõng thaáy lôùp hoïc ñôõ bò laïc ñeà hôn tröôùc, 

khoâng phaûi khoù chòu nhö tröôùc vì nhöõng söï 

phaùt bieåu laïc ñeà cuûa sö C.N.  

Con nhaän thaáy nhö vaäy lôùp hoïc vöøa coù 

caùi dôû, nhöng cuõng vöøa coù caùi hay. Daàn daàn 

ñeán baây giôø moïi ngöôøi phaùt bieåu cuõng thöôøng 

ngaén goïn hôn nhieàu.  

Töø khi sang baøi hoïc “Thaày giaùo môùi” con 

laïi thaáy lôùp hoïc coù nhieàu chuyeån bieán nhieàu 

hôn nöõa, nhaát laø phaàn giaûng vieân.  

Baøi hoïc naøy thaät laø caûm ñoäng! Moät taám 

göông cuûa ngöôøi Thaày ngoaøi ñôøi thaät laø caûm 

ñoäng, thaät laø cao thöôïng, bao dung.  

Tröôùc ñaây con ñaõ ñoïc caâu chuyeän naøy, 

theá nhöng noù khoâng aán töôïng laém. Vaäy maø 

tieán boä daàn, Thaày aï! Vì vaäy maø con nghó neân 

gôûi leân Thaày böùc thö hoâm tröôùc nhö laø moät 

aán töôïng, moät kyû nieäm cuûa lôùp hoïc trong thôøi 

gian qua.  
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Con nghó trong cuoäc soáng ai maø khoâng 

laàm loãi, ai maø khoâng bò khuyeát ñieåm chuyeän 

noï, chuyeän kia. Nhöng duø sao, moïi ngöôøi ñeàu 

coù söï quyù meán Thaày tin töôûng nôi Thaày, vaø coá 

gaéng höôùng mình veà con ñöôøng thaùnh thieän 

do Thaày vaïch ra. Böôùc ñi ban ñaàu duø sao cuõng 

haõy coøn bôõ ngôõ, va vaáp laém ñieàu, nhöng khi 

nhôù ñeán nhöõng lôøi bao dung, tha thöù cuûa 

Thaày. Nhöõng lôøi cuûa Thaày khuyeân moïi ngöôøi 

chuùng con haõy thoâng caûm cho nhau, tha thöù 

cho nhau, … Con caûm thaáy moïi ngöôøi ñöôïc theá 

naøy cuõng laø ñaõ quaù quyù, so vôùi theá gian hieän 

giôø. Vì vaäy, con cuõng maïnh daïn kính trình 

leân Thaày nhöõng doøng caûm töôûng tröôùc ñaây 

cuûa con. Noù nhö laø moät kyû nieäm cuûa lôùp hoïc, 

thaät laø ñaùng quyù.  

Con kính chaøo Thaày! 

Con, Thieän Taâm. 
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Baøi thöù tö 

ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH 

VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY 
--o0o-- 

CẢM NGHĨ 
(Chôn Giaùc) 

Chieàu thöù baûy ngaøy 10 thaùng 3 naêm 

2007, chuùng toâi nhaän ñöôïc qua ñöôøng böu 

ñieän moät hoäp böu phaåm. Nhìn theo ñòa chæ 

cuûa ngöôøi gôûi, chuùng toâi bieát ñaây laø do moät 

phaät töû taïi tieåu bang Florida gôûi chuyeån tieáp 

duøm töø Vieät Nam (vì tröôùc ñoù hôn moät tuaàn 

qua ñieän thoaïi vieãn lieân, chuùng toâi ñaõ ñöôïc 

moät tu sinh taïi Vieät Nam thuaät laïi caâu 

chuyeän nhaân duyeân maø coâ Phaät töû naøy ñeán 

vôùi Tu Vieän Chôn Nhö tu hoïc)  

Vieäc maø chuùng toâi ñang mong ñôïi, ñoù laø 

ñöôïc ñoùn nhaän taäp saùch Giaùo aùn reøn nhaân 

caùch (Lôùp Nguõ Giôùi taäp I). Ñaây laø taâm nguyeän 

vaø muïc ñích chính cuûa chuùng toâi (keå töø khi 

ñöôïc ñònh cö ñeán Hoa Kyø). Saùng ngaøy hoâm 

sau (töùc ngaøy 11 thaùng 3 naêm 2007) laø chuùng 
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toâi baét tay vaøo coâng vieäc - ñoù laø ñoïc laïi taäp 

saùch (nhö ñaõ noùi treân) ñeå thaâu vaøo ñóa CD. 

Tuy vaãn bieát raèng vôùi moät phöông tieän khoâng 

ñaày ñuû nhö cuûa quyù vò chuyeân ñoïc kinh 

truyeän vaø cuõng khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi 

chuyeân thuyeát minh hay ca só, nhöng vôùi söï 

coá gaéng theo khaû naêng vaø söùc khoûe cuûa chính 

mình, ngoû haàu ñem phoå bieán ñeán moïi ngöôøi, 

moïi nôi coù duyeân vôùi Chaùnh Phaät Phaùp 

Nguyeân Thuûy.  

… Caøng ñoïc ñeán ñaâu chuùng toâi caøng thaám 

thía cho cuoäc ñôøi (khoâng bieát khi duøng caùi töø 

thaám thía coù phuø hôïp vaø ñuùng vôùi söï suy nghó 

cuûa chính baûn thaân mình khoâng?). Chöa heát 

ñaâu quyù vò aï! Chuùng toâi ñaõ xuùc ñoäng muoán 

naác ngheïn trong cuoáng hoïng, nöôùc maét muoán 

tuoân traøo ra… Phaûi taét maùy vaø ngöøng ñoïc… Taïi 

sao vaäy?  

Taïi vì chuùng toâi ñaõ xaáu hoå vaø xoùt xa cho 

chính baûn thaân mình, nhaát laø khi ñoïc ñeán 

baøi hoïc: Ñaïo Ñöùc Hieáu Sinh YÙ Haønh, Khaåu 

Haønh, Thaân Haønh vôùi ñuùng caâu chuyeän Caäu 

Beù Neùm Ñaù vaø caâu chuyeän Caäu Beù Neùm Sao 

Bieån. Ñuùng nhö vaäy quyù vò aï! Toâi ñaõ xuùc ñoäng 

vaø xaáu hoå khi ñem baûn thaân cuûa chính mình 

ra so saùnh thaáy khoâng baèng hai caäu beù nhö 
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trong caâu chuyeän ñaõ neâu treân… Taâm töø bi, söï 

thoâng minh vaø loøng can ñaûm cuûa chính baûn 

thaân mình ñaõ bò ñaùnh maát. Taïi sao chuùng toâi 

ñaõ daùm noùi leân nhöõng ñieàu naøy! Xin quyù vò 

cuøng caùc baïn ñoàng tu haõy laéng nghe chuùng toâi 

töï thuaät laïi moät caâu chuyeän caùch ñaây hôn 10 

naêm khi chuùng toâi coøn soáng taïi queâ höông 

Vieät Nam:  

… Sau khi rôøi khoûi Tu Vieän Chôn Nhö, 

(do duyeân veà thuû tuïc taïm truù taïm vaéng ôû thôøi 

ñieåm naêm 1990), töø giaõ Thaày, coâ UÙt cuøng quyù 

baïn ñoàng tu, chuùng toâi ñaõ trôû veà truù taïi xöù 

queâ nhaø Phan Rang, Ninh Thuaän. Nhöõng 

naêm rôøi xa tu vieän, tuy thænh thoaûng chuùng 

toâi cuõng veà thaêm Thaày. Trong thôøi gian naøy 

taâm chuùng toâi thöôøng hay baát an. Thaày coù 

daïy cho chuùng toâi: “Tu haïnh nhaãn nhuïc, chaáp 

nhaän moïi hoaøn caûnh vôùi moät taâm hoàn an vui, 

ñöøng ñeå taâm chöôùng ngaïi moïi ñoái töôïng...”. 

Trong thôøi gian naøy, vaøo nhöõng naêm 

cuoái tröôùc khi ñöôïc ñònh cö ñeán Hoa Kyø, 

chuùng toâi ñaõ nhaän tieáp giuùp laøm Giaùm Thieàn 

cho Ñaïo Traøng Sen Hoàng (Tu theo Thieàn 

Truùc Laâm cuûa sö oâng Thích Thanh Töø). Haèng 

naêm theo thoâng leä laø cöù vaøo dòp cuoái naêm AÂm 

lòch laø chuùng toâi phaûi cuøng caùc tu sinh cuûa 
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Ñaïo Traøng Sen Hoàng veà ñaûnh leã sö oâng. Sau 

ñoù, ñoaøn seõ ñöôïc töï do ñi tham quan, thaêm 

vieáng taïi thaønh phoá Ñaø Laït, tröôùc khi trôû veà 

laïi Phan Rang.  

Trong chuyeán ñi naøy ñaõ ñeå laïi trong taâm 

hoàn chuùng toâi moät daáu aán khoâng theå naøo 

queân ñöôïc:  

… Caùc tu sinh cuûa Ñaïo Traøng Sen Hoàng 

lo ñi tìm choã aên tröa, keû thì tìm quaùn, ngöôøi 

thì vaøo chôï, trong khi ñoù chuùng toâi vaãn ngoài 

treân chieác xe (gaàn caây xaêng Kim Cuùc) vaø coù 

nhôø moät Phaät töû khi duøng tröa xong mua 

duøm cho moät hoäp côm ñeå chuùng toâi duøng taïi 

xe. Duøng côm xong thaáy thôøi gian vaãn coøn 

sôùm chöa ñeán giôø taäp trung ñeå trôû veà, neân 

chuùng toâi môùi nghó, thoâi thì saün dòp naøy, 

mình ñi thaêm gia ñình baø con taïi gaàn thaùc 

Cam Ly. Goïi moät chieác xe Honda thoà nhôø hoï 

ñöa veà thaùc Cam Ly. Caâu chuyeän cuõng baét 

ñaàu xaûy ra... 

“… Chuù laùi xe vöøa rôøi khoûi caây xaêng Kim 

Cuùc ñoå doác, oâm cua chaïy doïc theo bôø hoà Xuaân 

Höông ñeå vaøo thaønh phoá, baát chôït chuù thaéng 

gaáp vaø taáp vaøo beân veä ñöôøng phía bôø hoà, roài 

quay ñaàu noùi vôùi chuùng toâi: Thaày chôø toâi moät 

tyù. Chuùng toâi cuõng hôi ngaïc nhieân, thöû nhìn 
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veà höôùng phía tröôùc maø chuù xe thoà ñang böôùc 

nhanh ñeán, thì ra ngay döôùi maët ñöôøng laø 

moät con caù loùc ñang naèm daõy duïa (chaéc laø do 

moät chieác xe chôû caù naøo ñoù laøm cho con caù bò 

vaêng ra). Chuù xe oâm voäi chuïp baét cuõng huït 

leân huït xuoáng maáy laàn. Cuõng cuøng trong moät 

giaây phuùt naøy trong ñaàu oùc chuùng toâi khôûi 

taâm phaûi khuyeân nhuû hoaëc cho theâm tieàn cho 

chuù xe thoà ñeå cöùu con caù loùc naøy vaø thaû xuoáng 

hoà Xuaân Höông gaàn ñoù. Nhöng trong tö 

töôûng noù laïi lyù luaän: Khoâng ñöôïc, bieát ñaâu 

chuù xe thoà naøy vaø gia ñình ñang trong cuoäc 

soáng khoù khaên ñang caàn coù thöùc aên. Neáu 

mình laøm nhö vaäy thì toäi cho gia ñình hoï, ñaõ 

vaäy chöa heát ñaâu, noù laïi lyù luaän bieát ñaâu chuù 

xe thoà naøy laø moät ngöôøi khaùc toân giaùo, hoï 

khoâng nghó gì ñeán giôùi Saùt sanh haïi vaät. Roài 

hoï laïi trôû maët noùi nhöõng lôøi xaáu aùc laïi vôùi 

mình, voâ tình chính mình laïi taïo theâm 

nghieäp xaáu aùc cho hoï. Khoâng, khoâng ñöôïc, 

phaûi noùi vaø giaûi thích cho chuù bieát vaø mua 

ngay con caù naøy, vì chính mình laø moät tu só 

Phaät giaùo… Nhöõng yù nghó, nhöõng lyù luaän 

trong ñaàu noù nhanh khoâng theå töôûng töôïng 

ñöôïc…  

Nhöng ñaõ quaù muoän roài, chuù xe thoà ñaõ 

baét ñöôïc con caù vaø vì khoâng coù ñoà ñöïng, neân 
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chuù ñaõ vaïch mang con caù ñaâm vaøo choã thaéng 

tay cuûa xe chuù, nhìn con caù daõy duïa yeáu ôùt vaø 

maùu dính ñaày tay cuûa chuù xe thoà, chuùng toâi 

chæ bieát traùnh maët ñi choã khaùc vaø töï traùch 

mình… Chôn Giaùc ôi laø Chôn Giaùc!!, Ñoàng ôi 

laø Ñoàng!! (teân Ñoàng laø theá danh), sao hoâm 

nay maøy ngu si, u toái quaù vaäy, taâm töø cuûa 

maøy ñaõ bò ñaùnh maát töï bao giôø roài! Taïi sao 

vaäy? Töø tröôùc tôùi giôø, töø khi chöa hieåu ñaïo 

Phaät laø gì, chính maøy ñaõ töøng laøm thieän, 

töøng giuùp ñôõ nhieàu ngöôøi ñang gaëp hoaøn 

caûnh khoù khaên, nhöõng ngöôøi coâ theá bò hieáp 

ñaùp maøy coøn bieát ñöùng ra beânh vöïc, bieát 

nhaän ñònh caùi ñuùng caùi sai, baûn taùnh khoâng 

keo kieät (ñeán ñoä gia ñình, thaân nhaân cuõng 

nhö baïn beø thöôøng treâu choïc: OÅng ñeå tieàn 

trong tuùi sôï chaùy tuùi hay sao, coù bao nhieâu 

cuõng heát, coù bao nhieâu cuõng cho), chöa noùi 

ñeán chuyeän laø chính trong gia ñình vaø baïn 

ñaïo thöôøng khen laø Thaày Chôn Giaùc trình ñoä 

vaên hoùa khoâng baèng ai, nhöng raát thoâng 

minh, nhanh nheïn vaø nhieät tình…  

Vaäy maø hoâm nay, ñöùng tröôùc moät söï vieäc 

ñang xaûy ra, baûn thaân chuùng toâi khoâng cöùu 

ñöôïc con caù loùc nhoû beù naøy. Suoát chaëng 

ñöôøng hôn moät traêm caây soá töø Ñaø Laït trôû veà 

Phan Rang, chuùng toâi ñaõ im laëng, im laëng 
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trong söï ray röùt cuûa noäi taâm, vôùi moät noãi loøng 

ñaày baát an. Chuùng toâi ñaõ khoâng thöïc hieän 

Ñöùc Hieáu Sinh vaø Töø Bi vôùi moät loaøi vaät, nhö 

“Caäu beù neùm sao bieån”, vaø cuõng khoâng thoâng 

minh, thöông ngöôøi chuùt naøo nhö “Caäu beù 

neùm ñaù”.  

Ñoïc taäp saùch “Giaùo AÙn Reøn Nhaân Caùch - 

Lôùp Nguõ Giôùi taäp I”, chuùng toâi ñaõ phaûi ngöøng 

nghó raát nhieàu laàn (thay vì ñoïc nhöõng taäp 

saùch tröôùc kia), ñoïc ñeán ñaâu laø caûm xuùc ñeán 

ñoù. Söï thaät maø noùi, tuy chuùng toâi khi ñeán vôùi 

ñaïo Phaät, cuõng ñaõ töøng ñoïc moät soá kinh saùch 

cuûa quyù baäc Toân Tuùc, Thaày, Coâ bieân soaïn, 

nhöng chöa thaáy moät vò Toân Tuùc naøo, moät 

baäc thaïc ñöùc naøo ñaõ trieån khai nhöõng baøi hoïc 

ñaïo ñöùc laøm ngöôøi vôùi ñaày ñuû yù nghó saâu saéc 

cuûa noù, trong ñoù coù söï daãn nhaäp vaø phaùp 

haønh roõ reät vôùi YÙ haønh, Khaåu haønh vaø Thaân 

haønh. Trong Nguõ Giôùi caám cuûa moät ngöôøi cö 

só taïi gia maø chæ coù moät giôùi ñaàu tieân laø Giôùi 

Saùt Sinh (theå hieän Ñöùc Hieáu Sinh qua yù 

haønh, khaåu haønh, thaân haønh), maø chuùng ta 

ñaõ khoâng thöïc haønh ñöôïc, thì thöû hoûi coøn 

muoán ñoøi hoûi mong caàu nhöõng ñieàu gì nöõa 

ñaây? 
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Khi chuùng toâi noùi leân nhöõng ñieàu naøy, 

khoâng phaûi laø ñeå taùn döông Thaày cuûa chuùng 

toâi, maø töï thaân chuùng toâi ñaõ nhaän thöùc vaø 

thaáy ñöôïc nhöõng gì maø Thaày mình ñaõ daïy. 

Neân hoâm nay, chuùng toâi taâm nguyeän seõ coá 

gaéng hoïc vaø haønh nhöõng gì maø Tröôûng Laõo 

ñaõ höôùng daãn vaø chæ daïy. Nhaân trong baøi vieát 

naøy, duø bieát raèng chính baûn thaân mình vaãn 

coøn nhöõng loãi laàm ñaùng cheâ traùch, nhöng töø 

choã ñaùng cheâ traùch naøy maø chính chuùng toâi 

thaáy ñöôïc chaân giaù trò cuûa noù…  

Vôùi nhöõng loãi laàm maø töø tröôùc tôùi giôø 

chính baûn thaân chuùng toâi ñaõ gaây taïo. Hoâm 

nay xin moät lôøi goùp yù cuøng taát caû quyù baïn 

ñoàng tu raèng: Chuùng ta haõy quay trôû laïi töø 

caùi böôùc caên baûn ñaàu tieân cuûa moät ngöôøi ñeä töû 

Phaät ñoù laø Tam Quy, Nguõ Giôùi, chôù ñöøng nhoài 

nheùt quaù nhieàu kinh ñieån ñeå maø muoán vieát 

laùch cho hay, kieán giaûi, töôûng giaûi cho gioûi, 

tranh chaáp hôn thua, v.v.. (maø ngöôøi ta 

thöôøng goïi laø ñaáu phaùp). Ñöôïc khen taëng ö? 

Hay muoán noåi danh? Thoâi ñi quyù baïn aï! Neàn 

taûng trong Ñaïo Phaät maø Ñöùc Phaät Thích Ca 

Maâu Ni ñaõ daïy, ñoù laø: “Ñaïo ñöùc nhaân baûn - 

nhaân quaû, soáng khoâng laøm khoå mình, khoå 

ngöôøi vaø khoå taát caû chuùng sanh” maø ñöùc 

Tröôûng Laõo Thích Thoâng Laïc ñaõ trieån khai 



                                                 TU SINH NHIỀU TÁC GIẢ          87 

  

Giaùo AÙn Reøn Nhaân Caùch Trong Ñaïo Ñöùc Laøm 

Ngöôøi.  

Khi hoaøn taát xong baøi ñoïc taäp saùch Giaùo 

AÙn Reøn Nhaân Caùch - Lôùp Nguõ Giôùi taäp I, 

chuùng toâi caøng nhaän thöùc saâu vaø thaáu hieåu 

ñöôïc nhöõng chaëng ñöôøng tu hoïc saép tôùi chuùng 

toâi seõ phaûi laøm gì, vaø thöïc haønh nhö theá naøo 

ñeå khoâng phuï loøng coâng ôn giaùo döôõng ñoái vôùi 

Thaày Toå. Muoán coù ñöôïc nhö vaäy, thì chính 

chuùng toâi phaûi vöõng nieàm tin vôùi Thaày vaø 

khoâng nghi veà moät vò Thaày maø mình ñaõ xin 

veà nöông töïa.  
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Baøi thöù naêm 

ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH 

VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY 
--o0o-- 

ĐỨNG LỚP 
(Thieän Taâm) 

Hoâm vöøa roài (29-3-07), ñöôïc Thaày chæ 

ñònh ñöùng lôùp chieàu, con thaät laø hoài hoäp. 

Trong con ñuû moïi traïng thaùi xaûy ra, trong 

taâm vöøa vui vui, vöøa lo, vöøa hoài hoäp. Trong 

buïng cöù ñaùnh loâ toâ, cho neân caû buoåi hoïc saùng 

ñoù haàu nhö con khoâng chuù yù ñöôïc gì maáy.  

Ñoái vôùi con, vieäc naøy thaät laø troïng ñaïi. 

Con cuõng traán an mình raèng lôùp chieàu chæ coù 

vaøi ngöôøi vaø chaéc hoï cuõng khoâng ôû laâu ñaâu, 

neân cuõng coù phaàn bôùt ngaïi.  

Con cuõng nghó raèng baûn thaân con coøn 

maéc nhieàu sô soùt quaù, sôï raèng khoâng ñuû tö 

caùch roài deã gaây ra caùc laàm loãi khaùc... Tuy 

nhieân con cuõng nghó raèng ñaây laø dòp Thaày 

giuùp cho con ñeå xaû taâm ñöôïc toát hôn nöõa khi 
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ñöùng ôû vò trí naøy. Vì vaäy maø con xin caùm ôn 

Thaày ñaõ taïo ñieàu kieän ñeå giuùp ñôõ con tu hoïc 

ñöôïc toát hôn nöõa.  

Thaày Chôn Thaønh thaáy con lo laéng neân 

cuõng ñaõ ñoäng vieân vaø traán an con raèng coù 

Thaày beân caïnh seõ hoã trôï theâm cho, neân con 

cuõng maïnh daïn hôn moät chuùt.  

Coù leõ con seõ nhôù maõi veà buoåi leân lôùp ñaàu 

tieân naøy, Thaày aï!  

Con chuaån bò taát caû caùc böôùc leân lôùp maø 

con ñaõ thaáy Thaày Chôn Thaønh thöïc hieän 

haèng ngaøy, vaäy maø con vaãn cöù hoài hoäp, ñaàu 

oùc cöù nhö laø ngöôøi moäng du vaäy. Vì vaäy maø 

con cuõng nghó raèng ñaây laø dòp ñeå con taäp 

luyeän söï daïn dó ñöùng tröôùc ñoâng ngöôøi, nhaát 

laø tröôùc caùc baùc lôùn tuoåi.  

Thaày Chôn Thaønh ñaõ giuùp con trong 

böôùc ñaàu veà nghi thöùc vaø giôùi thieäu vôùi lôùp. 

Sau ñoù con böôùc leân laøm quen vôùi moïi ngöôøi. 

Tuy ñaõ chuaån bò saün nhöõng ñieàu caàn noùi ñeå 

laøm quen, ñeå thoâng caûm, nhöng ñaàu oùc con cöù 

caêng ra vaø con thaáy mình laøm nhö moät roâ-boâ, 

khoâng ñöôïc töï nhieân. Thaäm chí nhöõng caâu traû 

lôøi cuûa caùc baùc, coù caâu khoâng theo saùt ñöôïc 

nöõa, nhöng con vaãn cöù khen taëng baùc ñeå baùc 
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vui loøng. Taâm traïng cuûa con thaät laø teä haïi. 

Maõi ñeán khi ñöôïc nöûa buoåi, thaày Chôn Thaønh 

rôøi khoûi lôùp, luùc aáy con môùi thôû ra caùi phaøo, 

nheï nhoõm. AØ ra laø theá! Coù leõ naõy giôø con bò 

traïng thaùi döï giôø, neân ñaõ cöùng nhaéc, maát töï 

nhieân nhö vaäy.  

Quyù baùc Phaät töû cuõng ñaõ taïo ñieàu kieän 

trôï giuùp con raát nhieàu baèng caùch noùi lôøi ñoäng 

vieân, uûng hoä con ñeå con yeân taâm. Ñoàng thôøi 

quyù baùc cuõng phaùt bieåu thaät soâi noåi vaø trình 

baøy töï nhieân, neân cuõng ñaõ khieán cho con bình 

tónh daàn daàn. Ñeán ñaây con thaáy raèng hoïc 

vieân giuùp ñôõ cho giaûng vieân raát nhieàu. Söï 

chaân thaønh vaø söï phaùt bieåu soâi noåi ñaõ giuùp 

cho giaûng vieân caûm thaáy haøo höùng, phaán khôûi 

vaø töï nhieân hôn.  

Baáy giôø chuùng con ñang thaûo luaän baøi: 

“Nhöõng baøn tay vaáy maùu” ñeán caâu 11, 12 vaø 

13. Khi thaûo luaän ñeán caâu 11, 12 noùi veà: “Do 

ñaâu maø coù nhaân quaû nhö vaäy?” con söïc nhôù 

ra caâu chuyeän: “Ngöôøi meï taùi sanh laøm heo 5 

moùng ñeå baùo moäng cho con vaø ñaõ ñöôïc nhöõng 

ngöôøi con ñi tìm, sau ñoù gôûi ôû chuøa Dôi gaàn 

thò traán Soùc Traêng ñeå nuoâi naáng vaø laäp bia 

ghi laïi chuyeän naøy”. Caâu chuyeän naøy con ñaõ 

ñöôïc taän maét ñoïc taïi chuøa Dôi vaø chöùng kieán 
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nhöõng con heo 5 moùng con chaùu ñang soáng ôû 

ñaây, neân cuõng coù phaàn tin töôûng veà söï vay 

traû, traû vay naøy.  

Con ñaõ keå laïi caâu chuyeän naøy ñeå minh 

hoïa cho baøi hoïc veà söï “nhaân quaû” traû vay, vay 

traû naøy, vaø con cuõng ñaõ keå veà caâu chuyeän “Boä 

toäc Kogi” ñeå minh hoïa cho söï aên chay, khoâng 

gieát haïi chuùng sanh maø boä toäc naøy ñaõ duy trì 

töø haøng naêm qua (cho caâu hoûi 13). 

Roài sau nöõa con ñaõ keå caâu chuyeän cuûa 

con, nhôø laøm theo “Thoï baùt quan trai” moãi 

thaùng moät ngaøy maø Thaày ñaõ chæ cho con, nhôø 

ñoù maø con ñaõ gaëp ñöôïc may maén trong cuoäc 

soáng, ñaõ trang traûi heát nôï naàn, vaø giuùp cho 

gia ñình thong thaû hôn. Ñeå roài coù ñöôïc cô hoäi 

theo Thaày tu hoïc ñeán baây giôø…  

Con nhaän thaáy nhöõng caâu chuyeän naøy ñaõ 

taïo ra ñöôïc söï töï nhieân, gaàn guõi hôn giöõa con 

vaø caùc baùc Phaät töû. Maø nhaát laø vôùi con, ñaõ 

giuùp cho con laáy laïi ñöôïc söï bình tónh, trôû 

neân töï nhieân vaø khoâng khí lôùp hoïc trôû neân 

sinh ñoäng, khoâng phaûi khoâ khan maùy moùc 

nhö luùc ban ñaàu.  

May sao con nhôù ñöôïc nhöõng caâu chuyeän 

naøy, noù ñaõ giuùp con thoaùt khoûi söï cöùng nhaéc, 
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chöù khoâng thì con thaáy mình nhö moät caùi roâ-

boâ Thaày aï!  

Cuõng trong buoåi ñöùng lôùp ñaàu tieân naøy, 

con ñaõ coù ñöôïc moät baøi hoïc ñaïo ñöùc veà baûn 

thaân mình thaät laø thaám thía. Noù ñaõ boäc loä 

cho con thaáy söï “voâ tình” cuûa con ñaõ laøm maø 

sau ñoù con caûm thaáy thaät laø hoái haän.  

Chuyeän laø theá naøy Thaày aï! Vì nghó laø 

lôùp môùi, con chöa bieát maët moät ai heát, neân 

con ñaõ chuaån bò saün moät sô ñoà lôùp ñeå nhôø 

moïi ngöôøi ghi teân vaøo. Khi nhìn vaøo sô ñoà 

naøy con seõ goïi teân moïi ngöôøi maø khoâng bò 

nhaàm vaø seõ deã daøng. Khi ñeán lôùp Thaày Chôn 

Thaønh coù ñöa cho con moät danh saùch goàm coù 

7 hoïc vieân. Con nghó neáu ñoïc theo danh saùch 

thì cuõng khoù goïi neân con ñaõ ñöa baûng sô ñoà 

lôùp ñeå nhôø moïi ngöôøi ghi teân vaøo, ñeå deã beà 

goïi teân khi môøi quyù baùc ñöùng leân phaùt bieåu, 

maø khoâng duøng tôùi baûng danh saùch cuûa thaày 

Chôn Thaønh.  

Sau buoåi hoïc, veà ñeán thaát kieåm ñieåm laïi, 

con thaáy vieäc laøm naøy cuûa con thaät laø voâ tình 

tröôùc söï quan taâm lo laéng cuûa Thaày Chôn 

Thaønh. Con nghó: Taïi sao mình khoâng goïi 

teân vaø nhìn maët, hoaëc laø töï ghi vaøo baûng sô 
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ñoà! Coøn haønh ñoäng kia, con ñaõ voâ tình boû lô 

baûng danh saùch cuûa Thaày Chôn Thaønh, coi 

nhö khoâng coù taùc duïng gì caû. Thaät laø phuõ 

phaøng!  

Con nghó chaéc Thaày Chôn Thaønh cuõng 

khoâng yù kieán gì ñaâu, vì thaày toân troïng con. 

Nhöng con thì caûm thaáy thaät chaïnh loøng vaø 

thaáy mình ñaõ laøm toån thöông Thaày Chôn 

Thaønh, thaät ñaùng traùch quaù!  

Qua vieäc naøy con thaáy mình ñaõ quaù chuû 

quan, coi troïng yù kieán mình maø thieáu söï toân 

troïng, quan taâm ñeán ngöôøi. Thaät laø voâ tình! 

Con nghó neáu mình khoâng chaán chænh laïi vieäc 

naøy thì seõ coøn laàm loãi nhieàu vieäc khaùc nöõa 

sau naøy, vì söï chuû quan theo söï ñeà cao tö kieán 

cuûa mình, nhaát laø vieäc giaûi quyeát nhöõng thaéc 

maéc cuûa nhöõng hoïc vieân neâu ra. Ñoàng thôøi 

con cuõng nghó raèng seõ tìm moät dòp naøo ñoù ñeå 

kheùo leùo xin loãi Thaày Chôn Thaønh. Chöù 

khoâng thì con thaáy thaät toäi cho thaày, con seõ 

xin thaày thöù loãi cho.  

Con nhaän thaáy ôû tröôøng hoïc ngoaøi ñôøi, 

tröôùc khi vaøo thaûo luaän moät baøi vaên thì giaùo 

vieân cho goïi ñeán 2, 3 hoïc sinh ñoïc baøi vaên 

hay caâu chuyeän, ñeå caû lôùp cuøng theo doõi. Vieäc 
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naøy seõ giuùp cho khoâng khí lôùp hoïc sinh ñoäng 

ngay töø phuùt ban ñaàu maø khoâng bò traàm laéng. 

Sau khi ñoïc baøi xong vaøi laàn laø hoïc vieân coù 

theå traû lôøi caâu hoûi ñöôïc lieàn, khoâng phaûi chôø 

laâu. Vôùi laïi vieäc ñoïc caâu chuyeän nhieàu laàn seõ 

giuùp cho hoïc vieân thaám nhuaàn baøi hoïc hôn, 

duø raèng hoïc vieân ñaõ coù saùch giaùo khoa. Tuy 

nhieân con cuõng hôi ngaïi laø khoâng bieát laøm 

nhö vaäy thì con coù laøm cho ngöôøi bò khoå 

khoâng nhæ, thöa Thaày? Con nghó giaûng vieân 

coù theå xin pheùp hoïc vieân, neáu hoïc vieân ñoàng yù 

thì giaûng vieân seõ môøi. Nhö vaäy thì seõ theå 

hieän söï toân troïng moïi ngöôøi hôn, vaø vì ñöôïc 

söï ñoàng yù thì chaéc khoâng laøm khoå ngöôøi ñaâu 

nhæ?  

Qua baøi hoïc: “Nhöõng baøn tay vaáy maùu”, 

con nhaän thaáy coù nhöõng baøi hoïc sau khi hoïc 

xong neáu coù söï khaùi quaùt, toùm taét laïi baøi hoïc, 

hoaëc ruùt ra ñaïi yù cuûa baøi thì coù leõ hoïc vieân seõ 

naém ñöôïc vöõng vaø saâu saéc hôn.  

Hoâm aáy sau khi hoïc xong baøi hoïc ñaàu, 

saép chuyeån sang baøi hoïc môùi, con nghó neân 

ñeå cho moïi ngöôøi naém vöõng laïi baøi hoïc, vì tôùi 

13 caâu hoûi kia maø. Vì vaäy, con coù neâu leân moät 

caâu hoûi raèng coù ai khaùi quaùt laïi baøi hoïc naøy 

noùi leân vaán ñeà gì khoâng? Vaø haønh ñoäng saùt 
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sanh nhö vaäy seõ daãn ñeán nhöõng haäu quaû gì? 

Con nhaän thaáy quyù baùc ñaõ khaùi quaùt ñöôïc 

nhöõng vaán ñeà, ñeå naém khaù vöõng neân thaáy 

cuõng vui vui. Tuy nhieân, ñaây laø vieäc con môùi 

laøm thöû maø chöa coù söï cho pheùp cuûa Thaày. Vì 

vaäy, con cuõng xin kính trình leân Thaày ñeå 

mong Thaày quaùn xeùt vaø cho con nhöõng lôøi 

daïy boå ích.  

Ngoaøi ra, vaán ñeà giaûi ñaùp thaéc maéc do 

hoïc vieân neâu ra thì con coù theå giaûi quyeát 

nhöõng caâu hoûi trong phaïm vi naøo thì laø vöøa 

phaûi maø khoâng bò chuû quan vaø gaây ra laàm loãi 

thöa Thaày?  

Bôûi vì con nhaän thaáy coù nhöõng caâu hoûi 

cuõng hôi laët vaët maø neáu trình leân Thaày thì 

thaønh ra nhieàu chuyeän cho Thaày. Nhöng neáu 

thaáy raèng khoâng coù gì quan troïng laém thì con 

sôï raèng nhieàu luùc con bò chuû quan.  

Con xin neâu ví duï sau ñaây, laø moät vieäc 

maø con ñaõ töï giaûi quyeát, nhöng khoâng bieát laø 

söï giaûi quyeát cuûa con nhö vaäy coù toát chöa, 

hoaëc bò laàm loãi ñieàu gì khoâng? Nay con xin 

trình baøy laïi vaø mong Thaày cho yù kieán ñeå con 

coù caùch nhìn nhaän vaán ñeá moät caùch saùng suoát 

hôn sau naøy.  
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Hoâm sau, hoïc sang baøi hoïc “Ngöôøi vôï treû 

giaän choàng ñoát nhaø, gieát con”. Chaùu Nhaät 

cheát laø do nhaân quaû gì? Thieáu ñaïo ñöùc gì?  

Trong phaàn traû lôøi, coù moät tu sinh neâu yù 

kieán nhö sau: Trong cuoäc soáng khoâng coù vieäc 

gì laø khoâng do nhaân quaû. Vì vaäy nhö caâu 

chuyeän saùng nay ôû lôùp, sö Töø Quang goùp yù 

thaày Chôn Thaønh. Vaäy laø chaéc trong quaù khöù 

thaày Chôn Thaønh cuõng ñaõ coù nhaân quaû gì ñoù 

chaéc? Coøn thaày Thieän Taâm thì khoâng bò goùp 

yù, chaéc cuõng ñaõ do taïo nhaân quaû khoâng bò goùp 

yù chaêng? Ñaïi yù caâu hoûi laø nhö vaäy.  

Con coù goùp yù laø caâu hoûi naøy khoâng naèm 

trong phaïm vi cuûa baøi hoïc, thoâi haõy taïm gaùc 

laïi ñeå cuoái buoåi traû lôøi. Sau ñoù cuoái buoåi hoïc 

con nhaéc laïi vaán ñeà naøy vaø trình baøy yù kieán 

cuûa con nhö theá naøy: Con noùi raèng Ñöùc Phaät 

coù daïy laø soáng ôû ñôøi, khoâng coù ai ñöôïc toaøn 

khen hay bò toaøn cheâ caû, vôùi laïi thaày Chôn 

Thaønh laø giôùi luaät baäc nhaát ôû ñaây, tu haønh 

laâu naêm nhaát, coù nhieàu söï thaønh töïu nhaát. 

Nhaát laø ñaõ ñaåy lui ñöôïc nhöõng beänh ngaët 

ngheøo maø Tröôûng Laõo cuõng ñaõ xaùc nhaän. Tuy 

vaäy, thaày Chôn Thaønh cuõng coøn ñang tu hoïc, 

neân khoâng sao traùnh ñöôïc nhöõng sô soùt. Coøn 

Thieän Taâm thì do môùi neân chöa coù ngöôøi goùp 
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yù, chôù bieát ñaâu sau naøy coù nhöõng ngöôøi khaùc 

goùp yù thì sao? Laøm sao traùnh khoûi ñöôïc! 

Thieän Taâm cuõng coøn ñang tu hoïc kia maø. 

Tröôùc ñoù con cuõng coù ñeà nghò lôùp hoïc laø neáu 

thaáy Thieän Taâm coù ñieàu chi sô soùt thì cuõng 

mong quyù baùc cöù maïnh daïn goùp yù. Ñöôïc nhö 

vaäy laø giuùp cho Thieän Taâm tu hoïc, söûa ñoåi 

mau hôn. Bôûi vì mình thaáy mình khoù laém! 

Ñaây cuõng laø söï suy nghó thaät tình cuûa con chöù 

khoâng phaûi laøm boä gì caû. Duø sao caùc baùc lôùn 

tuoåi goùp yù cho con thì hôïp quaù ít bò töï aùi hôn. 

Vôùi laïi con cuõng thaáy mình thieáu söï daïn dó 

hay sôï bò ngöôøi cheâ neân con nghó baây giôø neân 

soáng côûi môû hôn, hoaïch teït ra heát, chaúng 

phaûi phoøng hôø gì caû. Nhö vaäy con seõ maïnh 

daïn vaø thoaûi maùi hôn, giuùp con vöôït qua 

nhöõng caùi sôï seät nôi mình.  

A, con ñi hôi xa roài, yù kieán ñoù nhö vaäy laø 

coù phuø hôïp khoâng thöa Thaày? Neáu ñöôïc söï 

goùp yù cuûa Thaày thì con seõ coù ñöôïc söï saùng 

suoát hôn trong nhöõng söï giaûi quyeát cuûa mình.  

Tuy traû lôøi vôùi vò tu sinh nhö vaäy, nhöng 

sau ñoù con cuõng ngaïi raèng söï giaûi ñaùp cuûa 

mình chöa thaät hôïp chaêng? Bôûi vì caâu hoûi cuûa 

vò aáy ñeà caäp ñeán nhaân quaû, nhöng con thì 

thaáy khoâng caàn ñeà caäp ñeán nhaân quaû, neân ñaõ 
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traû lôøi nhö vaäy. Mong Thaày goùp yù cho con 

ñöôïc roõ hôn. Con xin caùm ôn Thaày.  

Trong vaán ñeà ñöùng lôùp thì con ngaïi nhaát 

laø söï giaûi quyeát thaéc maéc vaø neâu yù kieán cuûa 

mình. Vì vaäy maø con kính trình leân Thaày söï 

e ngaïi cuûa con ñeå mong Thaày giuùp ñôõ cho con 

coù ñöôïc söï giaûi quyeát ñuùng ñaén ñeå mang laïi 

lôïi ích cho caùc hoïc vieân cuõng nhö baûn thaân 

con.  

Con xin caùm ôn Thaày vaø kính chuùc Thaày 

doài daøo söùc khoûe!  
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Baøi thöù saùu 

ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH 

VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY 
--o0o-- 

ĐỨC HIẾU SINH KHẨU HÀNH 
(Phöôùc Toàn) 

I- ÑAÏO ÑÖÙC HIEÁU SINH KHAÅU HAØNH 

Laø loøng thöông yeâu söï soáng roäng lôùn bao 

la cuûa taâm Töø, taâm Bi, taâm Hyû, taâm Xaû ñöôïc 

theå hieän trong lôøi noùi cuûa mình.  

Trong lôøi noùi cuûa mình thoát ra coù mang 

theo moät trong hai yù nghóa: 

1- Thöù nhaát laø lôøi noùi aùi ngöõ, töùc laø 

lôøi noùi thieän coù ñaïo ñöùc hieáu sinh, bieát 

thöông mình, thöông ngöôøi, thöông chuùng 

sinh vaø thöông yeâu taát caû moïi söï soáng treân 

haønh tinh naøy; laø lôøi noùi khoâng laøm khoå 

mình, khoâng laøm khoå ngöôøi, khoâng laøm khoå 

chuùng sinh; laø lôøi noùi luoân mang laïi haïnh 

phuùc an vui cho moïi ngöôøi, moïi loaøi vaät, moïi 

söï soáng treân haønh tinh naøy; laø lôøi noùi luoân 
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laøm ñeïp loøng, maùt daï moïi ngöôøi nghe; laø lôøi 

noùi thaønh thaät, chaùnh tröïc, khoâng doái traù, 

khoâng theâu deät, khoâng laät loïng, khoâng hung 

döõ, aùc ñoäc; laø lôøi noùi luoân giuùp cho mình, cho 

moïi ngöôøi, moïi chuùng sinh luoân soáng trong 

thieän phaùp vaø traùnh xa aùc phaùp khoå ñau.   

2- Thöù hai laø lôøi noùi aùc ngöõ.  

Lôøi noùi aùc ngöõ laø lôøi noùi khoâng coù ñaïo 

ñöùc hieáu sinh; laø lôøi noùi khoâng bieát thöông 

mình thöông ngöôøi, thöông chuùng sinh, 

thöông yeâu moïi söï soáng treân haønh tinh naøy; 

laø lôøi noùi laøm khoå mình, khoå ngöôøi, khoå 

chuùng sinh; laø lôøi noùi luoân mang laïi muoân 

vaøn khoå ñau cho moïi söï soáng cuûa con ngöôøi, 

loaøi vaät, caây coû, ñaát, ñaù, v.v.. 

Lôøi noùi aùc ngöõ coøn laø lôøi noùi luoân laøm 

cho ngöôøi nghe khoù chòu, ñau loøng naùt daï, 

khoå ñau; laø lôøi noùi doái gaït ngöôøi, lôøi noùi theâu 

deät, lôøi noùi laät loïng gaây chia reõ; laø lôøi noùi 

hung aùc gaây cheát choùc ñau thöông, taøn saùt, 

gieát haïi laãn nhau, laøm cho mình, moïi ngöôøi, 

moïi loaøi vaät luoân soáng trong aùc phaùp daãy ñaày 

toäi loãi vaø ñau khoå, soáng maø nhö ñaõ cheát, soáng 

nhö xaùc cheát nhöng chöa choân, soáng nhö ôû 

ñòa nguïc.  
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II- ÑAÏO ÑÖÙC HIEÁU SINH KHAÅU HAØNH 

ÑOÁI VÔÙI MÌNH 

Ñaïo ñöùc hieáu sinh khaåu haønh ñoái vôùi 

mình laø loøng thöông yeâu söï soáng an vui haïnh 

phuùc cuûa mình ñoái vôùi chính baûn thaân mình 

ñöôïc theå hieän qua lôøi noùi aùi ngöõ khoâng laøm 

khoå mình trong boán ñöùc.  

1- Ñöùc Töø Taâm (taâm Töø) trong khaåu 

haønh ñoái vôùi mình laø lôøi noùi aùi ngöõ ñaày 

loøng thöông yeâu söï soáng an vui haïnh phuùc 

cuûa mình ñang coù, khi mình noùi ra vôùi mình 

nhaèm muïc ñích nhaéc nhôû giuùp mình luoân 

soáng trong giôùi luaät ñöùc haïnh tieán tu, sinh 

khôûi tri kieán giaûi thoaùt khoâng laøm khoå mình.  

Coøn ngöôïc laïi mình noùi ra maø laøm khoå 

mình, laøm maát ñi söï soáng an vui haïnh phuùc 

cuûa mình ñang coù, ñoù laø lôøi noùi aùc ngöõ khoâng 

coù ñaïo ñöùc hieáu sinh, laø lôøi noùi khoâng suy 

nghó thieáu Ñöùc Töø Taâm ñoái vôùi mình nhö: 

mình noùi doái, noùi theâu deät, noùi laät loïng, noùi 

lôøi hung döõ phaïm giôùi luaät ñöùc haïnh...  

2- Ñöùc Bi Taâm (taâm Bi) trong khaåu 

haønh ñoái vôùi mình: laø lôøi noùi aùi ngöõ ñaày 

loøng thöông xoùt khi mình thöïc hieän taâm töø 

ñoái vôùi mình khoâng ñöôïc chaët cheõ neân bò aùc 
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phaùp xaâm chieám laøm cho thaân taâm mình bò 

ñau khoå, neân luùc naøy mình thöông xoùt cho 

mình ñang bò ñau khoå qua nhöõng lôøi noùi aùi 

ngöõ xoa dòu noãi thöông ñau treân thaân taâm 

mình vaø laøm cho mình heát khoå ñau, khoâng 

coøn ñau khoå nöõa.  

Coøn ngöôïc laïi khi mình ñang bò ñau khoå 

treân thaân taâm maø coøn duøng nhöõng lôøi noùi 

laøm cho mình ñau khoå theâm nhieàu hôn nöõa, 

laø mình khoâng coù Ñöùc Bi Taâm trong lôøi noùi 

cuûa mình, lôøi noùi aáy laø lôøi noùi aùc ngöõ gaây 

theâm ñau khoå cho mình, khoâng bieát thöông 

xoùt cho mình, khoâng bieát tö duy suy nghó 

trong lôøi noùi ñeå an uûi xoa dòu söï ñau khoå cuûa 

mình ñang khôûi leân, ñeå giuùp cho thaân taâm 

mình trôû veà vôùi traïng thaùi thanh thaûn, an laïc 

vaø voâ söï.  

Khi mình thöïc hieän ñöôïc Ñöùc Töø Taâm, 

Ñöùc Bi Taâm trong khaåu haønh thì Ñöùc Hyû 

Taâm, Ñöùc Xaû Taâm trong khaåu haønh cuõng 

ñöôïc khôûi leân cuøng moät luùc.  

3- Ñöùc hyû taâm trong khaåu haønh laø 

loøng vui möøng, haân hoan ñöôïc theå hieän qua 

nhöõng lôøi noùi aùi ngöõ cuûa mình ñeå giuùp mình 

luoân luoân soáng trong thieän phaùp vaø luoân noùi 

lôøi aùi ngöõ, traùnh xa lôøi noùi aùc ngöõ gaây ñau 



                                                 TU SINH NHIỀU TÁC GIẢ          105 

  

khoå cho mình, ñeå giuùp mình luoân baát ñoäng 

tröôùc caùc aùc phaùp vaø caùc caûm thoï.  

Ngöôïc laïi loøng vui möøng haân hoan trong 

nhöõng lôøi noùi aùc laø hyû aùc, khoâng coù ñöùc hyû 

taâm trong khaåu haønh thieän, hyû naøy noù luoân 

daãn daét mình vaøo choã ñau khoå voâ cuøng taän; 

hyû naøy noù laøm maát ñi Ñöùc Töø Taâm, Ñöùc Bi 

Taâm cuûa mình trong lôøi noùi vaø noù luoân sai 

baûo mình traùnh xa khoâng öa thích vui möøng 

trong nhöõng lôøi noùi aùi ngöõ ñoái vôùi mình.   

4- Ñöùc Xaû Taâm trong khaåu haønh laø 

loøng buoâng boû caùc aùc phaùp ñöôïc theå hieän qua 

lôøi noùi aùi ngöõ thieän cuûa mình ñoái vôùi mình.  

Nhö ôû ñaây mình ñang tu hoïc theo chaùnh 

phaùp Phaät thì chaáp nhaän xaû boû, buoâng boû heát 

taát caû caùc aùc phaùp gaây khoå ñau cho mình 

ñöôïc theå hieän qua lôøi noùi aùi ngöõ vaø xaû boû taát 

caû nhöõng lôøi noùi aùc ngöõ gaây khoå ñau cho 

mình, chöù khoâng xaû boû lôøi noùi aùi ngöõ khoâng 

gaây ñau khoå cho mình.  

Coøn nhöõng lôøi noùi buoâng boû gaây ra khoå 

ñau vaø khoå ñau theâm cho mình laø lôøi noùi aùc 

khoâng coù Ñöùc Xaû Taâm trong khaåu haønh ñoái 

vôùi mình.   



   ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY -  TẬP I 

 106 

 

Töùc laø ôû ñaây mình chæ xaû boû, buoâng boû 

taát caû nhöng lôøi noùi doái, noùi theâu deät, noùi lôøi 

laät loïng, noùi lôøi hung döõ, chæ duøng lôøi noùi aùi 

ngöõ ñeå xaû boû lôøi noùi aùc ngöõ vaø xaû boû caùc aùc 

phaùp taùc ñoäng vaøo thaân taâm mình.  

Ví duï nhö: Mình chæ duøng lôøi noùi thaønh 

thaät ñeå xaû boû lôøi noùi doái; duøng lôøi noùi chaùnh 

tröïc ñeå xaû boû lôøi noùi theâu ñeät; duøng lôøi noùi 

hoøa hôïp ñeå xaû boû lôøi noùi laät loïng; duøng lôøi noùi 

aùi ngöõ hieàn hoøa ñeå xaû boû lôøi noùi hung döõ aùc 

ñoäc vaø ñeå nuoâi lôùn loøng thöông yeâu söï soáng.  

Ví duï: Mình noùi: “Tao gieát maøy boø caïp ôi 

caùi toäi maøy chích tao”. Ñaây laø lôøi noùi aùc 

khoâng coù ñaïo ñöùc hieáu sinh trong khaåu haønh 

laøm khoå theâm cho mình vaø cho con vaät.   

Coøn ngöôïc laïi mình noùi: “Ñaây laø loãi cuûa 

mình, mình laøm cho baïn sôï, baïn ñau neân baïn 

môùi chích mình, mình xin loãi baïn nheù, baïn 

ñöøng buoàn, ñöøng sôï mình nöõa nheù”. Ñaây laø 

lôøi noùi aùi ngöõ coù ñaïo ñöùc hieáu sinh khaåu 

haønh, khoâng laøm khoå theâm cho mình, cho 

con boø caïp vaø mình cuõng khoâng caûm thaáy khoå 

ñau, con boø caïp cuõng ñöôïc an loøng. Nhö vaäy 

laø mình ñaõ thöïc hieän ñöôïc loøng thöông yeâu söï 

soáng qua khaåu haønh.  
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Neân trong ñôøi soáng haèng ngaøy mình 

phaûi luoân thöôøng xuyeân taùc yù tröôùc khi noùi: 

“Mình phaûi luoân tænh thöùc quaùn xeùt tröôùc 

töøng lôøi noùi vaø luoân noùi lôøi thieän, lôøi aùi ngöõ 

ñeå khoâng gaây ñau khoå cho mình”.  

Hoaëc “Lôøi noùi aùc ngöõ khoâng coù loøng 

thöông yeâu söï soáng, luoân gaây ñau khoå cho 

mình, mình phaûi töø boû vaø luoân phaûi noùi lôøi aùi 

ngöõ ñeå giuùp cho mình luoân ñöôïc soáng trong 

loøng yeâu thöông söï soáng khoâng laøm khoå 

mình”.  

Bình thöôøng thì mình duøng lôøi noùi nhaéc 

nhôû: “Mình neân traùnh xa caùc aùc phaùp, traùnh 

xa lôøi noùi gaây ñau khoå cho mình”, coù nhö vaäy 

mình môùi coù theå luoân ñöôïc soáng an vui, luoân 

ñöôïc caûm thaáy mình ñang soáng gaàn beân Phaät, 

beân Tröôûng Laõo, beân thaày giaûng vieân (thaày 

Chôn Thaønh) vaø ñöôïc tinh taán sieâng naêng 

gaùnh naëng thieän phaùp, töø boû gaùnh naëng aùc 

phaùp nhö:  

Khi ra khoûi thaát hay gaëp moïi ngöôøi 

mình nhaéc mình: “Nhaát ñònh cheát boû khoâng 

noùi chuyeän vôùi baát cöù ai” hoaëc “Ñöøng cho ai 

bieát gì veà mình vì ñoù laø taâm caàu danh” hoaëc 

“Thaáy ngöôøi laøm aùc thì mình traùnh xa haønh 

ñoäng ñoù, thaáy ngöôøi laøm thieän mình hoïc taäp 
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theo, thaáy ngöôøi noùi chuyeän vôùi nhau mình 

phaûi sôï haõi trong loãi laàm phaù haïnh ñoäc cö 

naøy”.  

Treân ñaây laø nhöõng lôøi noùi aùi ngöõ coù Ñöùc 

Töø Taâm giuùp mình luoân luoân soáng trong loøng 

thöông yeâu ñoái vôùi mình, giuùp mình luoân ñöôïc 

soáng bình an, tinh taán thöïc hieän ñôøi soáng coù 

ñaïo ñöùc hieáu sinh khoâng laøm khoå mình trong 

luùc mình coøn ñang tu hoïc.  

Coøn khi thaân mình coù ñau beänh thì 

mình duøng lôøi noùi traán an tinh thaàn vaø ñuoåi 

beänh ra khoûi thaân, ñuoåi hoân traàm thuøy mieân 

ra khoûi taâm laø mình thöïc hieän ñöôïc taâm Bi 

trong lôøi noùi ñoái vôùi mình.  

Ví duï nhö: Côn ñau buïng khôûi leân thì 

taâm mình cuõng bò dao ñoäng theo vaø taâm buoàn 

nguû laàn löôït cuõng theo sau, thì mình baûo vôùi 

mình:  

“Ñi tu boû cuoäc ñôøi bieát phaùp Phaät maø sôï 

cheát, sôï ñau beänh, chaïy ñi tìm thuoác uoáng laø 

heøn nhaùt. Beänh ñau nhaát ñònh cheát boû khoâng 

uoáng thuoác. Tu vieän khoâng coù thieáu ñaát troáng, 

coù cheát boû xaùc thaân oå beänh ñaày ñau khoå naøy 

sôùm giôø naøo thì ñöôïc giaûi thoaùt an vui haïnh 

phuùc sôùm giôø ñoù, tröôùc sau gì thì cuõng moät 

laàn cheát, coù gì phaûi sôï ñau beänh chöù. Ñau 
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phoåi ho ra maùu nhö Tröôûng Laõo, ñau buïng 

ñaïi tieän ra maùu nhö thaày Chôn Thaønh coøn 

ñaåy lui ñöôïc khoâng toán moät vieân thuoác naøo, 

huoáng hoà laø beänh ñau bao töû, beänh xoaøng naøy 

maø nhaèm caùi gì chôù. Nhaát ñònh cheát boû phaûi 

ñaåy lui beänh ra khoûi thaân taâm”.  

Ngoài kieát giaø löng thaúng buoâng thoûng 

caùc cô vaø taâm taùc yù: “Taâm thanh thaûn, an laïc, 

voâ söï” khoaûng töø 3’ ñeán 5’, thì tieáp tuïc mình 

taùc yù: “Chaúng phaûi moät phen söông laïnh 

buoát, hoa mai ñaâu deã ngöûi muøi höông; söùc 

chòu ñöïng taän cuøng cuûa sinh maïng thì seõ maùt 

laïnh”. Sau ñoù noùi ra tieáng: “Cô theå phaûi khoûe 

maïnh cöôøng traùng quaéc thöôùc, taát caû caùc 

beänh... ñeàu phaûi cuùt lui ra khoûi thaân taâm ta 

ngay laäp töùc. An tònh thaân haønh toâi bieát toâi 

ñöa tay ra; An tònh thaân haønh toâi bieát toâi ñöa 

tay voâ”.   

Trong tröôøng hôïp beänh ñau ñaùnh maïnh, 

ngoài seõ bò hoân traàm, thuøy mieân, voâ kyù taán 

coâng laøm cho mình maát tænh thöùc thì mình seõ 

duøng phaùp Thaân Haønh Nieäm, duøng lôøi noùi 

phaùt ra aâm thanh, ra leänh töøng haønh ñoäng ñeå 

deïp taâm buoàn nguû vaø beänh cuûa mình cho ñeán 

khi naøo heát buoàn nguû môùi thoâi.  
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Hoaëc khi ñang ngoài vieát baøi maø coù buoàn 

nguû hay caûm thoï ñau quaën buïng thì mình gaèn 

gioïng keùo daøi phaùt tieáng maïnh “cuùt… cuùt… 

cuùt..” thì buoàn nguû, quaën buïng ñau seõ giaûm 

ngay.  

Hoaëc khi mình laøm vieäc gì loãi laàm khieán 

cho taâm mình bò traïo hoái vaø sau khi tö duy 

suy nghó xaû nieäm traïo hoái xong thì mình coù 

theå thoát ra lôøi noùi: “Ta phaûi töø boû haønh ñoäng 

vieäc laøm, lôøi noùi gaây ñau khoå cho mình ngay”.  

Coøn phaùp haønh hyû taâm trong khaåu haønh 

thì noù ñöôïc sinh ra cuøng luùc khi mình thöïc 

hieän ñöôïc Ñöùc Töø, Ñöùc Bi Taâm trong khaåu 

haønh.  

Ví duï: Nhö khi mình noùi “Nhaát ñònh 

cheát boû khoâng noùi chuyeän vôùi baát cöù ai” thì 

khi gaëp moïi ngöôøi thì mình chæ xaù saâu roài ñi 

khoâng noùi chuyeän thì trong loøng mình caûm 

thaáy vui veû öa thích soáng ñoäc cö vaø thích noùi 

leân lôøi naøy, hay khi mình ñau beänh maø noùi 

leân ñöôïc lôøi bi thöông traán an tinh thaàn thì 

trong loøng mình caûm thaáy hoan hyû vui veû 

tröôùc caùc caûm thoï khoâng coøn ñau khoå nöõa.  

Hoaëc trong dòp Teát loøng vui möøng naùo 

nöùc cuûa caùi vui giaû taïm khôûi leân vaø thöông 

cha, nhôù meï, noù gaây cho mình baát an mình 
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duøng lôøi noùi aùi ngöõ coù Ñöùc Hyû Taâm ñeå deïp boû 

hyû duïc laïc aùc phaùp theá gian nhö: “Soáng ñoäc 

cö tu taäp moät mình ngaøy naøo, luùc naøo cuõng 

thaáy an vui haïnh phuùc. Coøn caùi vui Teát ôû ñôøi 

ñoái vôùi mình thì cuõng chæ baèng thöøa, ta phaûi 

töø boû xaû ly hyû duïc laïc aùc phaùp naøy”.   

Khi mình taùc yù ñöôïc nhö vaäy thì trong 

loøng mình chæ coøn caùi vui trong ñaïo. Coøn caùi 

vui ôû ñôøi laøm mình ñau khoå nhôù nhung bò 

trieät tieâu.  

Hôn nöõa laø Ñöùc Xaû Taâm trong ñôøi soáng 

haèng ngaøy qua khaåu haønh ñoái vôùi mình coù 

ñöôïc laø khi mình noùi leân ñöôïc lôøi noùi theå 

hieän loøng töø, loøng bi, loøng hyû thì trong ñoù ñaõ 

chöùa ngaàm Ñöùc Xaû Taâm roài. Nhö mình noùi lôøi 

aùi ngöõ laø ñaõ xaû boû lôøi noùi aùc ngöõ, khi mình 

noùi ñöôïc lôøi noùi ñaåy lui ñöôïc beänh treân thaân, 

taâm laø ñaõ xaû ñöôïc aùc phaùp.   

Hôn nöõa laø trong ñôøi soáng haèng ngaøy 

mình coøn duøng lôøi noùi aùi ngöõ ñeå xaû boû nhöõng 

thoùi quen voäi vaõ haáp taáp thieáu tænh thöùc cuûa 

mình (taâm saân vi teá) nhö:  

- Ñi: Tröôùc khi ñi mình nhaéc: “Mình ñi 

phaûi ñi töø töø khoâng neân haáp taáp voäi vaõ gaây ra 

loãi laàm voâ tình saùt haïi, ñeå traùnh nhaân quaû aùc 

ñeán vôùi mình”. Hoaëc khi mình ñang ñi thaáy 
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nhanh quaù lieàn baûo: “Ñi chaäm laïi, phaûi tænh 

thöùc döôùi böôùc ñi”.  

- Ñöùng, naèm, ngoài, aên cuõng vaäy mình 

duøng lôøi noùi ñeå xaû boû thoùi quen xaáu cuûa mình.    

Coøn khi taâm mình khôûi leân yù muoán noùi 

chuyeän hay nghó ñeán vieäc baøn chuyeän cuûa 

ngöôøi naøy ngöôøi kia, thì mình cuõng duøng lôøi 

noùi xaû boû tính öa thích noùi chuyeän nhieàu: 

“Noùi ít cheát ít, noùi nhieàu cheát nhieàu, caøng noùi 

thì caøng cheát, chæ coù Im Laëng Nhö Thaùnh laø 

soáng”.  

Hay “Lôøi noùi phaù Haïnh Ñoäc Cö, lôøi noùi 

aùc luoân laøm cho mình ñau khoå mình phaûi töø 

boû, xaû ly, xa lìa vónh vieãn!”.  

III- ÑAÏO ÑÖÙC HIEÁU SINH KHAÅU 

HAØNH CUÛA MÌNH ÑOÁI VÔÙI MOÏI NGÖÔØI 

Ñaïo ñöùc hieáu sinh khaåu haønh cuûa mình 

ñoái vôùi moïi ngöôøi laø loøng thöông yeâu söï soáng 

cuûa mình ñoái vôùi moïi ngöôøi ñöôïc theå hieän qua 

lôøi noùi aùi ngöõ khoâng laøm khoå cho moïi ngöôøi, 

luoân theå hieän loøng yeâu thöông, toân kính, quyù 

meán söï soáng an vui haïnh phuùc cuûa moïi ngöôøi 

qua lôøi noùi cuûa mình ñöôïc xuaát phaùt töø Ñöùc 

Töø, Ñöùc Bi, Ñöùc Hyû, Ñöùc Xaû.  
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Ngöôïc laïi lôøi noùi cuûa mình noùi ra laøm 

cho ngöôøi ñau khoå, laøm cho ngöôøi ñau khoå 

theâm, laøm cho ngöôøi nghe khoâng vui, nghe 

khoù chòu, böïc doïc, ñau khoå trong loøng... laø lôøi 

noùi khoâng coù ñaïo ñöùc hieáu sinh khaåu haønh 

ñoái vôùi moïi ngöôøi, laø lôøi noùi aùc ngöõ nhö: Noùi 

doái, noùi theâu deät, noùi laät loïng, noùi lôøi hung 

aùc. Nhöõng lôøi noùi naøy mình caàn phaûi traùnh 

xa.  

Ví duï: “Kính thöa coâ cho con xin moät caây 

vieát”. Ñaây laø lôøi noùi aùi ngöõ coù ñaïo ñöùc hieáu 

sinh khaåu haønh. Coøn mình noùi: “EÂ, maøy laáy 

cho tao moät caây vieát coi”. Ñaây laø lôøi noùi khoâng 

coù ñaïo ñöùc hieáu sinh khaåu haønh. Lôøi noùi 

khoâng coù loøng thöông yeâu toân kính, kính 

troïng ngöôøi khaùc, khi nghe lôøi noùi naøy khoâng 

ai maø coù theå vui loøng haû daï ñöôïc caû. Nghe lôøi 

noùi naøy nhö nghe tieáng saám seùt beân tai vaäy.  

1- Ñöùc Töø Taâm trong khaåu haønh 

ñoái vôùi moïi ngöôøi.  

a) Ñöùc Töø Taâm trong khaåu haønh ñoái vôùi 

moïi ngöôøi laø loøng thöông yeâu söï soáng an vui 

haïnh phuùc cuûa ngöôøi ñang coù, khoâng gaây khoå 

ñau, khoâng laøm maát ñi söï soáng an vui aáy vaø 

luoân giuùp cho moïi ngöôøi ñöôïc soáng bình an 

qua nhöõng lôøi noùi aùi ngöõ cuûa mình, qua lôøi 
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noùi laøm cho ngöôøi vui loøng maùt daï, deã chòu 

sinh taâm hoan hyû vaø khôûi loøng thöông yeâu 

ñeán taát caû moïi ngöôøi, moïi loaøi vaät vaø moïi söï 

soáng khaùc.  

b) Coøn ngöôïc laïi mình noùi maø laøm cho 

ngöôøi khaùc maát ñi söï soáng an vui, laøm cho 

thaân taâm ngöôøi ñau khoå, laøm cho ngöôøi khaùc 

khoù nghe, sinh taâm saân giaän, oaùn hôøn, v.v.. 

laø lôøi noùi khoâng coù Ñaïo Ñöùc Töø Taâm; khoâng 

coù loøng thöông yeâu söï soáng bình an yeân vui 

cuûa ngöôøi.  

Ví duï: Treân lôùp hoïc mình noùi:   

“Kính thöa thaày!   

Kính thöa toaøn theå tu sinh!   

Theo Phöôùc Toàn hieåu ñaïo ñöùc cuûa caâu 

hoûi naøy…” 

Hoaëc khi coù dòp veà thaêm cha meï sau 

nhöõng ngaøy daøi tu taäp ñeå chöùng ñaït söï giaûi 

thoaùt, an vui chaân thaät, khi mình gaëp cha meï 

mình noùi: “Kính thöa ba! Kính thöa maù! Con 

môùi veà thaêm laïi ba maù ñaây”. 

Mình ñöùng nhìn kyõ laïi hình aûnh ba maù 

vaøi giaây phuùt vaø noùi theâm: “Ba maù coù ñöôïc 

khoûe maïnh nhö luùc con coøn ôû nhaø khoâng?”.   
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Treân ñaây laø nhöõng lôøi noùi coù Ñöùc Töø 

Taâm theå hieän loøng thöông yeâu vaø toân kính 

ñoái vôùi moïi ngöôøi.  

Coøn neáu treân lôùp hoïc maø noùi: “Caâu hoûi 

naøy toâi (tao) hieåu vaø traû lôøi nhö sau ñaây, caùc 

ngöôøi haõy laéng nghe cho kyõ”. Ñaây laø lôøi noùi 

khoâng coù Ñöùc Töø Taâm, lôøi noùi khoâng aùi ngöõ, 

theå hieän taâm ngaõ maïn, khieán ngöôøi khaùc khoù 

maø nghe eâm tai ñöôïc, nghe nhö aên ôùt vaäy.  

Coøn coù dòp veà thaêm nhaø gaëp ñöùa chaùu 

maø noùi: “EÂ, thaèng nhoùc kia gaëp tao sao khoâng 

chòu chaøo hoûi maøy?”. Lôøi noùi laøm cho ngöôøi 

nghe khoù chòu vaø sôï haõi, nghe laø ñöùa chaùu 

muoán chaïy boû troán lieàn.  

2- Ñöùc Bi Taâm trong khaåu haønh ñoái 

vôùi moïi ngöôøi.  

a) Ñöùc Bi Taâm trong khaåu haønh ñoái vôùi 

moïi ngöôøi laø loøng thöông xoùt khi thaáy ngöôøi 

ñang ñau khoå ñöôïc theå hieän qua lôøi noùi aùi ngöõ 

ñeå xoa dòu, laøm giaûm bôùt ñi söï ñau khoå treân 

thaân taâm cuûa ngöôøi, vaø mình duøng lôøi noùi ñeå 

giuùp ngöôøi thoaùt khoûi moïi söï ñau beänh cuûa 

thaân vaø lo laéng sôï haõi veà tinh thaàn.  

Ví duï: Mình veà thaêm ba maù, bieát ba maù 

coù beänh vaø ba maù ñang buoàn phieàn veà nhöõng 
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chò, em cuûa mình trong gia ñình thì mình coù 

theå noùi: “Beänh cuûa ba maù laø nhöõng thöù beänh 

taàm thöôøng, chaúng coù gì maø ba maù phaûi lo sôï 

vaø uoáng thuoác chi cho maát coâng toán tieàn, caùi 

beänh ñau bao töû cuûa con noù naëng ñeán möùc ñoä 

naøo ba maù cuõng ñaõ bieát. Hôn saùu naêm trôøi 

uoáng thuoác vaø coù ñi naèm vieän maø vaãn khoâng 

heát, vaäy maø con soáng trong giôùi luaät ñöùc 

haïnh cuûa Phaät roài duøng phaùp Nhö lyù taùc yù vaø 

caùnh tay ñöa ra ñöa vaøo maø ñaåy lui ñöôïc heát 

beänh, khoâng uoáng moät vieân thuoác naøo vaø tu 

haønh ñöôïc giaûi thoaùt moïi söï ñau khoå treân 

thaân taâm neân môùi trôû veà gaëp laïi ba maù ñaây. 

Ba maù coù thaáy con khoûe maïnh khoâng? Laàn 

löôït con seõ giuùp ba maù trò heát beänh ñau, thaân 

theå khoûe maïnh, cöôøng traùng, quaéc thöôùc nhö 

thanh nieân, coøn veà chò em cuûa con ba maù chôù 

coù lo nöõa, con seõ coù lôøi giuùp ba maù trong vieäc 

naøy”.  

b) Coøn ngöôïc laïi khi thaáy ngöôøi ñang 

ñau beänh, khoå naõo, öu phieàn maø mình noùi leân 

lôøi aùc ngöõ gaây ra ñau khoå theâm cho ngöôøi laø 

mình khoâng coù Ñöùc Bi Taâm trong khaåu haønh 

ñoái vôùi moïi ngöôøi.  

Ví duï: Nghe ba maù beänh maø mình noùi: 

“Thaân cuûa ba maù giaø thì noù phaûi beänh vaø noù 
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coøn beänh ñau naëng hôn nöõa cho ñeán khi ba 

maù cheát nöõa kìa”. Coøn ñoái vôùi chò em, mình 

laïi duøng lôøi noùi gaèn gioïng la lôùn tieáng: “Taïi 

sao chò vaø caùc em ôû nhaø laïi khoâng nghe lôøi, 

laøm cho ba maù buoàn khoå vaäy haû ?...”. Ñaây laø 

lôøi noùi khoâng coù ñöùc taâm bi, khi noùi lôøi naøy 

ra laøm cho ngöôøi ñang ñau khoå laïi caøng ñau 

khoå nhieàu hôn, coù theå laø ñöa ñeán quaù sôï haõi 

vaø töû vong.  

3- Ñöùc Hyû Taâm trong khaåu haønh 

ñoái vôùi moïi ngöôøi.  

a) Ñöùc Hyû Taâm trong khaåu haønh ñoái vôùi 

moïi ngöôøi laø loøng hoan hyû cuûa mình ñoái vôùi 

moïi ngöôøi ñöôïc theå hieän qua lôøi noùi aùi ngöõ, 

giuùp cho moïi ngöôøi ñöôïc hoan hyû vaø vui veû 

khi nghe ñöôïc lôøi noùi cuûa mình. Giuùp cho 

ngöôøi ñang soáng an vui laïi caøng theâm ñöôïc an 

vui, hoan hyû, haïnh phuùc trong thieän phaùp 

hôn, hoaëc giuùp ngöôøi hoan hyû tröôùc caùc aùc 

phaùp vaø caùc caûm thoï ñau khoå treân thaân taâm; 

giuùp ngöôøi hoan hyû soáng trong thieän phaùp 

khoâng laøm khoå mình, khoå ngöôøi vaø khoå 

chuùng sinh, v.v.. coøn goïi laø hyû thieän.  

b) Ngöôïc laïi lôøi noùi cuûa mình noùi ra maø 

laøm cho ngöôøi khaùc hoan hyû vui veû soáng 

trong aùc phaùp laøm khoå mình, khoå ngöôøi vaø 
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khoå chuùng sinh laø hyû aùc trong lôøi noùi cuûa 

mình.  

Ví duï: Gaëp ñöùa chaùu ñi hoïc veà khoanh 

tay thöa vôùi mình: “Thöa caäu con ñi hoïc mô ùi 

veà”. 

Mình ñaùp laïi: “OÀ! Caäu chaøo chaùu, chaùu 

ngoan laém!”. Ñaây laø lôøi noùi aùi ngöõ khi mình 

noùi ra laøm cho chaùu sinh taâm vui veû vaø bieát 

kính troïng ngöôøi lôùn, thöông yeâu vaø quyù meán 

moïi ngöôøi nhieàu hôn nöõa.  

Coøn ngöôïc laïi ñöùa chaùu khoanh tay thöa: 

“Thöa caäu con ñi hoïc môùi veà”.   

Maø mình ñaùp laïi: “Tao khoâng caàn maøy 

thöa tao” thì lôøi noùi naøy cuûa mình khoâng coù 

Ñöùc Hyû Taâm.    

Hoaëc gaëp ñöùa chaùu duøng naïng thun baén 

cheát con chim ñang ñaäu treân caønh caây rôi 

xuoáng mình vöøa voã tay hoan ngheânh, vöøa noùi 

lôøi khen taëng: “OÀ! Hay thaät, chaùu baén chim 

gioûi laém”.   

Ñaây laø hyû aùc mình vui vaø laøm cho chaùu 

vui trong aùc phaùp gaây theâm toäi loãi saùt haïi.  

4- Ñöùc Xaû Taâm trong khaåu haønh 

ñoái vôùi moïi ngöôøi. 
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a) Ñöùc Xaû Taâm trong khaåu haønh ñoái vôùi 

moïi ngöôøi laø loøng buoâng boû, buoâng xaû, tha thöù 

loãi laàm cuûa moïi ngöôøi ñöôïc theå hieän qua lôøi 

noùi aùi ngöõ, giuùp cho mình vaø ngöôøi buoâng boû, 

buoâng xaû caùc phaùp vaø caùc caûm thoï ñeå luoân 

ñöôïc soáng an vui trong thieän phaùp, soáng 

khoâng laøm khoå mình, khoå ngöôøi vaø khoå caû 

hai. 

b) Coøn ngöôïc laïi lôøi noùi cuûa mình laøm 

cho ngöôøi khaùc xa lìa thieän phaùp, taêng theâm 

aùc phaùp, gaây theâm ñau khoå cho ngöôøi laø lôøi 

noùi aùc ngöõ khoâng coù Ñöùc Xaû Taâm trong lôøi 

noùi cuûa mình.  

Ví duï 1: Gaëp ñöùa chaùu ñang caàm mieáng 

baùnh ngoït aên thì mình hoûi: “Naøy chaùu, chaùu 

coù thöông yeâu nhöõng con vaät ñang ñoùi khoå ñi 

kieám aên xung quanh chaùu khoâng? Nhö nhöõng 

chuù kieán beù nhoû raát ñaùng thöông yeâu ñang boø 

döôùi chaân vaø ñang nhìn chaùu aên nhö coù yù 

muoán xin chaùu moät ñieàu gì ñoù”.  

Neáu chaùu mình traû lôøi “Daï coù”, mình hoûi 

tieáp: “Chaùu thöông yeâu thì chaùu phaûi laøm gì 

giuùp cho chuùng ñöôïc vui vaø bieát ôn chaùu 

naøo?”.  

Chaùu traû lôøi: “...”  



   ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY -  TẬP I 

 120 

 

Mình noùi tieáp: “Chaùu haõy ngaét moät 

mieáng baùnh cho caùc chuù kieán beù nhoû ñaùng 

thöông yeâu aên thì chaùu seõ thaáy roõ, caùc chuù 

kieán seõ raát vui möøng vaø bieát ôn chaùu ñaáy! 

Chuù kieán seõ caén tha baùnh cuûa chaùu cho ngay 

lieàn vaø chaïy nhanh nheïn veà toå. Chaùu seõ thaáy 

ñöôïc hình aûnh chuù kieán vaùc moät mieáng baùnh 

ôû treân ñaàu to lôùn hôn thaân kieán ñi ngaõ qua 

ngaõ laïi troâng raát ñaùng thöông yeâu vaø vui 

möøng laém. Chaùu haõy neân thöïc hieän loøng 

thöông yeâu cuûa mình ñoái vôùi caùc chuù kieán ñi 

naøo chaùu ngoan cuûa caäu...”. 

Treân ñaây laø lôøi noùi aùi ngöõ cuûa mình giuùp 

cho ñöùa chaùu khôi daäy loøng thöông yeâu söï 

soáng, xaû boû taâm saùt haïi vaø xaû boû mieáng aên öa 

thích cuûa mình, boá thí cho kieán cuõng laø thöïc 

hieän ñöùc hieáu sinh cuûa mình.  

Ví duï 2: Coøn ngöôïc laïi mình thaáy ngöôøi 

chaùu caàm caùi baùnh ñang aên vaø con choù ñang 

ngoài beân ñöa hai maét nhìn chaùu aên baùnh 

mình noùi vôùi chaùu: “Coi chöøng con choù aên 

giaät caùi baùnh treân tay cuûa chaùu ñaáy”. Ñaây laø 

lôøi noùi khoâng coù Ñöùc Xaû Taâm, lôøi noùi naøy laøm 

cho ngöôøi nghe ñaùnh maát ñi loøng thöông yeâu 

vaø taêng theâm loøng ích kyû, heïp hoøi, nhoû moïn, 
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tham chaáp khoâng coù Ñöùc Xaû Taâm trong khaåu 

haønh ñaïo ñöùc hieáu sinh.  

c) Phaàn thöïc haønh ñaïo ñöùc hieáu sinh 

khaåu haønh trong ñôøi soáng thöïc teá haèng ngaøy 

taïi Tu Vieän Chôn Nhö trong luùc mình coøn 

ñang laø moät tu sinh hoïc lôùp Ñaïo Ñöùc Hieáu 

Sinh Nguõ Giôùi ñaàu tieân.   

Khi mình coøn laø ngöôøi cö só soáng chung 

ñuïng vôùi moïi ngöôøi ôû ñôøi thì mình luoân phaûi 

tu taäp vaø reøn luyeän trau doài lôøi noùi cuûa mình 

ñoái vôùi moïi ngöôøi xung quanh ñeå laøm vui loøng 

maùt daï ñoái vôùi ngöôøi nghe; trau doài ñöùc nhaãn 

nhuïc, tuøy thuaän, baèng loøng. Heã ai ñeán hoûi 

mình ñieàu gì thì mình vui veû traû lôøi giao tieáp 

vôùi hoï.  

Nhöng khi mình vaøo Tu vieän thì laäp 

haïnh, trong ñoù coù haïnh Ñoäc Cö laø “Bí quyeát 

thaønh töïu Thieàn Ñònh”. Ñoäc Cö veà khaåu haønh 

töùc laø mình khoâng noùi chuyeän vôùi baát cöù moät 

ai hay moät tu sinh naøo, duø gaëp baát cöù tröôøng 

hôïp naøo ñi chaêng nöõa mình cuõng khoâng hôû 

moâi. Haïnh Ñoäc Cö “Im Laëng Nhö Thaùnh” laø 

moät lôøi noùi aùi ngöõ khoâng lôøi chöùa ñaày ñuû Töù 

Ñöùc (Töø, Bi, Hyû, Xaû), khoâng laøm khoå mình, 

khoå ngöôøi, vì theá mình neân thöïc haønh nhö lôøi 

Phaät daïy: “Im Laëng Nhö Thaùnh vaø Thöa Hoûi 
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Phaùp Ngöõ” vôùi vò Thaày ñang daïy ñaïo cho 

mình, giuùp mình tu taäp toát.  

Treân lôùp hoïc mình thöïc hieän ñaïo ñöùc 

hieáu sinh khaåu haønh ñoái vôùi Ñöùc Phaät laø lôøi 

nieäm hoàng danh Ñöùc Phaät ba laàn ñeå töôûng 

nhôù ñeán coâng ôn cuûa Ngaøi vaø saùch taán nhaéc 

nhôû mình phaûi neân coá gaéng giöõ gìn giôùi luaät 

nghieâm chænh vaø tu haønh ñaït cho ñöôïc keát 

quaû laøm chuû sinh, giaø, beänh, cheát vaø chaám 

döùt taùi sinh luaân hoài nhö Ngaøi vaäy.  

Treân lôùp hoïc ñoái vôùi Thaày vaø caùc tu sinh 

mình theå hieän qua lôøi noùi aùi ngöõ nhö:  

“Kính thöa Thaày!  

Kính thöa toaøn theå tu sinh!  

Theo Phöôùc Toàn hieåu ñaïo döùc cuûa caâu 

hoûi naøy…” 

Coøn ñoái vôùi Coâ UÙt thì: “Kính thöa Coâ 

cho Phöôùc Toàn xin moät caây vieát” hoaëc “Kính 

thöa Thaày cho pheùp con ñöôïc hoûi veà Ñöùc Xaû 

Taâm trong khaåu haønh ñoái vôùi moïi ngöôøi nhö 

theá naøo”.  

Ñaây laø nhöõng lôøi noùi chöùa ñaày loøng 

thöông yeâu, toân kính quyù meán ñoái vôùi taát caû 

moïi ngöôøi.  
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Coøn ngöôïc laïi ngoaøi giôø hoïc, ngoaøi Thaày 

giaûng vieân (Chôn Thaønh) vaø Coâ UÙt khi coù 

duyeân söï caàn maø laïi ñi hoûi, ñi noùi chuyeän vôùi 

baát cöù moät ai cuõng ñieàu laø lôøi noùi khoâng coù 

ñaïo ñöùc hieáu sinh, cho duø ñoù laø lôøi noùi aùi ngöõ, 

lôøi noùi thieän gì ñi chaêng nöõa nhö lôøi noùi an uûi 

ngöôøi ñang ñau beänh keâu la caàu cöùu cuõng ñeàu 

laø lôøi noùi aùc, aùi ngöõ aùc vì mình laø tu sinh chöù 

khoâng phaûi laø vò Thaày ñang ñöùng lôùp daïy ñaïo 

ñöùc, cuõng ñeàu bò phaïm giôùi ñoäc cö veà khaåu 

haønh cuûa mình vaø ngöôøi.  

Ngoaïi tröø thaáy tu sinh ñang ñau beänh 

reân la trong thaát keá beân mình khôûi loøng 

thöông xoùt chòu khoâng noåi thì ñi thaúng ñeán 

thaát Thaày giaûng vieân noùi leân lôøi thöa trình: 

“Kính thöa Thaày coù tu sinh A ñang bò ñau 

naëng ôû thaát keá beân con, con kính mong Thaày 

ñeán giuùp ñôõ vò aáy”. Roài mình trôû veà thaát 

mình tieáp tuïc tu taäp khoâng qua thaát ai caû. 

Coøn mình thöïc hieän loøng thöông xoùt nhö lôøi 

Tröôûng Laõo daïy neáu gaëp tröôøng hôïp treân thì 

phoøng hoä saùu caên, ñeå cho hoï töï chieán ñaáu vôùi 

giaëc beänh ñau, töï tìm phöông phaùp ñeå nhieáp 

phuïc côn ñau theo lôøi Thaày daïy. Khi côn ñau 

taän cuøng hoï chieán thaéng ñöôïc moät laàn thì hoï 

seõ khoâng coøn sôï nöõa.   
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Coøn mình ñeán noùi chuyeän laøm cho hoï 

maát ñi yù chí töï löïc, chæ caàu tha löïc troâng vaøo 

ngöôøi khaùc. Nhö tröôøng hôïp Thaày B bò taêng 

huyeát aáp cao tinh thaàn bò dao ñoäng neân goïi: 

“Thaày Chôn Thaønh ôi giuùp toâi vôùi, v.v..” (naêm 

2004). Thaày Chôn Thaønh chaïy sang thaát vò 

aáy vaø thaáy khoâng oån neân ñi thaúng ñeán tìm coâ 

UÙt, ñeán Tröôûng Laõo mong Tröôûng Laõo ñeán 

giuùp ñôõ vaø Tröôûng Laõo ñi ra coù lôøi saùch taán 

chæ daïy, v.v.. Tröôûng Laõo noùi vôùi mình nhö 

vaäy laø caû hai Thaày ñeàu phaïm giôùi Ñoäc Cö. 

Cuõng nhö hieän nay mình coù lôøi an uûi moät tu 

sinh bò beänh… laø khoâng coù ñaïo ñöùc hieáu sinh 

khaåu haønh (khoâng coù Ñöùc Bi Taâm trong khaåu 

haønh) vì phaù haïnh Ñoäc Cö laø laøm khoå mình, 

khoå ngöôøi khoâng ñaåy lui ñöôïc beänh ñau ra 

khoûi thaân. Khi ñaõ vaøo tu vieän thì phaûi quyeát 

moät laø cheát hai laø soáng trong giôùi luaät, nhaát 

ñònh khoâng soáng trong aùc phaùp vaø phaûi 

thöôøng xuyeân nhaéc nhôû mình: “Lôøi noùi thieáu 

tö duy, lôøi noùi doái, lôøi noùi theâu deät, lôøi noùi laät 

loïng, lôøi noùi hung aùc, luoân mang ñeán ñau khoå 

cho ngöôøi nghe, mình phaûi neân buoâng boû 

saïch”.  
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IV- ÑAÏO ÑÖÙC HIEÁU SINH KHAÅU HAØNH 

ÑOÁI VÔÙI CAÙC LOAØI ÑOÄNG VAÄT 

Ñaïo ñöùc hieáu sinh khaåu haønh ñoái vôùi caùc 

loaøi ñoäng vaät laø loøng thöông yeâu söï soáng voâ 

bôø beán cuûa ñöùc Töø, Bi, Hyû, Xaû ñöôïc theå hieän 

qua lôøi noùi aùi ngöõ cuûa mình ñoái vôùi caùc loaøi 

ñoäng vaät giuùp cho chuùng soáng ñöôïc an vui vaø 

khoâng laøm cho chuùng phaûi bò khoå ñau vaø cheát 

choùc.  

Ví duï: “Kieán ôi caùc baïn ñöøng vaøo thaát 

mình nheù, mình seõ ñeå thöïc phaåm beân ngoaøi 

cho baïn aên”.  

Hoaëc “Ba ôi, ñaùm gioã oâng baø neân laøm ñoà 

chay chöù ñöøng coù baét gaø, vòt caét coå, nhoå loâng, 

laøm thòt thaät toäi nghieäp cho chuùng laém, 

chuùng cheát ñau khoå laém, con nhìn thaáy chuùng 

cheát trong ñau khoå vaø thaáy moïi ngöôøi aên thòt 

chuùng trong loøng con ñau ñôùn thöông xoùt laém 

ba ôi! Soáng ôû ñôøi khoâng ai muoán mình bò 

ngöôøi khaùc gieát haïi mình caû, thì ñoái vôùi caùc 

loaøi vaät cuõng vaäy. Khoâng coù caûnh ñau khoå 

naøo baèng caûnh chia ly, cheát choùc caû. Cuõng 

nhö luùc oâng baø qua ñôøi ba vaø con cuõng ñau 

ñôùn xoùt thöông ngheïn ngaøo khoâng caàm ñöôïc 

gioït nöôùc maét, ñoái vôùi loaøi vaät cuõng töông töï 

nhö theá, ba neân giuùp con trong vieäc naøy ñeå 
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trong ngaøy gioã cuûa oâng baø khoâng coøn coù caûnh 

ñau thöông tang toùc xaûy ra nhö tröôùc ñaây 

nöõa. Con coù lôøi caûm ôn ba raát nhieàu”.   

Coøn ngöôïc laïi lôøi noùi cuûa mình noùi ra maø 

laøm cho con vaät ñau khoå, con vaät bò saùt haïi 

vaø cheát choùc laø lôøi noùi khoâng coù ñaïo ñöùc hieáu 

sinh, laø lôøi noùi aùc ngöõ.  

Ví duï: “Kieán coân truøng phaûi cuùt khoûi nôi 

ñaây neáu khoâng tao seõ gieát maøy cheát ñaáy”. Ñaáy 

laø lôøi noùi khoâng aùi ngöõ, khoâng coù loøng thöông 

yeâu con vaät ñang ñoùi ñi kieám aên. Lôøi noùi naøy 

noùi ra seõ ñöa ñeán cho con vaät moät tai hoïa 

cheát - khoå vaø mình cuõng ñau khoå vì saân haän 

vaø saùt haïi.  

1- Ñöùc Töø Taâm trong khaåu haønh 

ñoái vôùi caùc loaøi ñoäng vaät.  

Ñöùc Töø Taâm trong khaåu haønh ñoái vôùi caùc 

loaøi ñoäng vaät laø lôøi noùi aùi ngöõ theå hieän loøng 

thöông yeâu söï soáng cuûa mình ñoái vôùi caùc loaøi 

ñoäng vaät, khi mình noùi ra khoâng laøm maát ñi 

söï soáng an vui cuûa caùc loaøi ñoäng vaät ñang coù, 

khoâng laøm cho chuùng phaûi sôï haõi, ñau khoå 

hay bò saùt haïi.   

Ví duï: Khi ban ñeâm ñi kinh haønh khoâng 

thaáy roõ mình noùi: “Kieán coân truøng caùc em ôi, 
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xin caùc em vui loøng nhöôøng ñöôøng cho anh ñi 

kinh haønh ñeå phaù tröø hoân traàm thuøy mieân 

nheù, caùc em ñöøng neân ñi treân maët ñöôøng cuûa 

anh ñi kinh haønh nheù, neáu lôõ coù voâ tình anh 

giaãm ñaïp laøm cho caùc em bò thöông hay cheát 

ñau, anh xin öôùc nguyeän cho caùc em ñöôïc 

mau laønh maïnh vaø sau khi boû xaùc thaân trong 

hieän taïi seõ sinh ñöôïc laøm ngöôøi thieän vaø ñöôïc 

tu haønh nhö anh, chöùng ñaït chaân lyù giaûi 

thoaùt nhö Tröôûng Laõo vaäy, haõy neân nhöôøng 

ñöôøng, baét ñaàu anh ñi nheù”.  

Coøn ngöôïc laïi thaáy con vaät ñang soáng an 

vui maø mình noùi ra lôøi noùi laøm cho noù phaûi bò 

gieát, bò ñau khoå thì lôøi noùi aáy khoâng coù Ñöùc 

Töø Taâm, laø lôøi noùi aùc ngöõ.  

Ví duï: Mình thaáy oå chuoät treân ñoït taàm 

voâng coù gia ñình chuoät ñang ôû yeân, mình gaëp 

ngöôøi ñi saên ñeán, mình laáy tay chæ leân oå 

chuoät vaø noùi: “Anh ôi coù oå chuoät treân caây taàm 

voâng ñaây naøy”.  

Ñaây laø lôøi noùi aùc khoâng coù Ñöùc Töø Taâm, 

khi noùi ra laøm cho caû gia ñình chuoät phaûi 

cheát hoaëc ly taùn, vôï choàng xa nhau, con xa lìa 

caùch ly cha meï vaø ñaøn con seõ bò gieát cheát 

döôùi baøn tay cuûa ngöôøi thôï saên.  
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2- Ñöùc Bi Taâm trong khaåu haønh ñoái 

vôùi caùc loaøi ñoäng vaät.  

Ñöùc Bi Taâm trong khaåu haønh ñoái vôùi caùc 

loaøi ñoäng vaät laø loøng thöông xoùt khi thaáy con 

vaät bò ñau khoå, caùi cheát caän keà ñöôïc theå hieän 

qua lôøi noùi aùi ngöõ cuûa mình nhaèm an uûi vaø 

giuùp ñôõ cho con vaät ñöôïc thoaùt khoå ñau hoaëc 

bôùt ñi söï sôï haõi, lo laéng, cheát choùc, caûm thaáy 

an vui trong loøng.  

Ví duï: Mình ñi treân ñöôøng gaëp con kieán 

ñen to bò ngöôøi khaùc ñi khoâng chuù yù giaãm ñaïp 

laøm cho kieán bò thöông. Mình baét noù leân ñeå 

trong loøng baøn tay ñöa vaøo trong loøng ngöïc 

mình vaø moät tay kia vuoát ve treân thaân cuûa 

kieán mình noùi: “OÂi! Thaät ñaùng xoùt thöông cho 

em quaù, chaéc em ñau ñôùn laém! OÂi! Thaät ñaùng 

thöông cho em quaù vì ngöôøi ta thieáu tænh thöùc 

neân giaãm ñaïp leân thaân hình beù nhoû cuûa em, 

laøm cho em phaûi bò ñau khoå! Thoâi em haõy 

tha thöù, ñöøng ñau khoå vaø sôï haõi nöõa. Nay ñaõ 

coù anh beân caïnh em roài ñaây naøy. Em ñang 

naèm ôû trong loøng thöông yeâu cuûa anh, em 

ñöøng ñau khoå vaø sôï haõi nöõa, anh seõ ñöa em 

veà thaát nghó ngôi cuøng anh, anh öôùc nguyeän 

cho em mau ñöôïc laønh maïnh, neáu coù qua ñôøi 

em seõ ñöôïc sanh laøm ngöôøi thieän vaø ñöôïc 
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duyeân gaëp chaùnh phaùp Phaät tu haønh nhö anh 

vaäy. OÂi! Thöông xoùt cho em quaù, ñaây cuõng laø 

nhaân quaû khoâng laønh maø em ñaõ gieo töø ñôøi 

tröôùc nay em phaûi thoï laõnh quaû ñau khoå bò 

giaãm ñaïp naøy, em haõy vui veû maø traû quaû vaø 

tha thöù loãi laàm cho ngöôøi giaãm ñaïp em nheù, 

roài ñaây hoï cuõng seõ phaûi bò traû quaû baùo aùc nhö 

em bò ngöôøi giaãm ñaïp vaäy, haõy thöông cho hoï 

voâ tình nheù em nhæ. Haõy hoan hyû ñöøng buoàn, 

ñöøng giaän, ñöøng sôï haõi nöõa, vì em ñaõ coù anh 

beân caïnh chaêm soùc cho em ñaây”.  

Duø laø con vaät khoâng nghe ñöôïc tieáng 

ngöôøi noùi chuyeän nhöng khi mình khôûi loøng 

thöông xoùt vaø noùi leân lôøi thöông xoùt seõ phoùng 

xuaát ra töø tröôøng thieän laøm cho con vaät caûm 

nhaän ñöôïc loøng thöông xoùt cuûa mình ñoái vôùi 

chuùng (nhö con choù trong nhaø ta noùi noù bieát 

vaâng lôøi khi ta baûo noù moät ñieàu gì ñoù), con 

vaät seõ caûm nhaän ñöôïc nieàm an uûi, thöông yeâu 

cuûa mình ñoái vôùi chuùng vaø caûm thaáy trong 

loøng bôùt ñi söï ñau khoå, sôï haõi, lo laéng mau 

laønh maïnh hoaëc cheát cuõng ñöôïc an vui, taùi 

sinh laøm ngöôøi thieän nhö mình vaäy.  

Ngöôïc laïi khi mình thaáy con vaät bò 

thöông hay bò ñau khoå hoaëc thaáy ngöôøi khaùc 

ñem baùn ñeå cho ngöôøi khaùc laøm thòt aên, mình 
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khoâng coù lôøi noùi giuùp cho chuùng ñöôïc thoaùt 

cheát, khoûi khoå ñau maø laïi coøn noùi leân lôøi cho 

chuùng khoå ñau, sôï haõi theâm thì lôøi noùi aáy laø 

lôøi noùi aùc ngöõ khoâng coù Ñöùc Bi Taâm ñoái vôùi 

con vaät.  

Ví duï: Thaáy con kieán bò ngöôøi ta giaãm 

ñaïp ñang ñau ñôùn giaãy duïa laên loän treân maët 

ñaát, mình khoâng coù haønh ñoäng an uûi noù maø 

coøn laïi noùi leân lôøi: “Ñaùng cho caùi toäi cuûa nhaø 

ngöôi, ai bieåu ngöôi ñi giöõa ñöôøng chi cho 

ngöôøi khaùc giaãm ñaïp, cheát cuõng laø vöøa toäi”. 

Lôøi noùi naøy nghe ñau ñôùn trong loøng bieát 

bao.  

Hoaëc thaáy ngöôøi ta baùn chim cho ngöôøi 

khaùc mua veà laøm thòt, mình khoâng coù lôøi hoûi 

mua ñeå thaû maø mình laïi noùi tröôùc maët moïi 

ngöôøi: “AØ con chim (gaø nöôùc) naøy maäp beùo 

quaù, thòt noù chaéc meàm ngon laém”.  

Ñaáy laø nhöõng lôøi noùi khoâng coù Ñöùc Bi 

Taâm, lôøi noùi thoát ra laøm cho con vaät ñang 

ñau khoå laïi caøng ñau khoå nhieàu hôn, laøm cho 

con vaät mau ñeán choã cheát. Nhöõng lôøi noùi nhö 

vaäy mình phaûi töø boû traùnh xa vónh vieãn.  

3- Ñöùc Hyû Taâm trong khaåu haønh 

cuûa mình ñoái vôùi caùc loaøi ñoäng vaät.  



                                                 TU SINH NHIỀU TÁC GIẢ          131 

  

Ñöùc Hyû Taâm trong khaåu haønh cuûa mình 

ñoái vôùi caùc ñoäng vaät laø loøng vui möøng haân 

hoan khi thaáy caùc loaøi vaät ñöôïc soáng vui, caùc 

loaøi vaät ñöôïc thoaùt naïn, thoaùt khoûi khoå ñau... 

ñöôïc theå hieän qua lôøi noùi aùi ngöõ cuûa mình, 

giuùp cho mình vaø caùc loaøi vaät ñeàu ñöôïc soáng 

vui veû chung nhau nhö chò em moät nhaø. Khi 

mình coù loøng Töø, loøng Bi thì loøng Hyû, loøng 

Xaû cuõng theo ñoù maø sinh ra cuøng moät luùc.  

Ví duï: Vaøo buoåi chieàu ngaøy naøo cuõng vaäy 

nhöõng chuù beù chim se seû ñuoâi quaït (chim 

chích choøe) bay nhaûy beân thaát nhö öôùc muoán 

moät ñieàu gì ñoù vaø keâu choùt choeùt khi chuù 

khoâng thaáy ca nöôùc ñaày cuûa mình ñeå beân 

ngoaøi. Mình bieát yù chuù vaø ra nhaø taém muùc 

moät ca nöôùc ñaày ñem ñeå beân ngoaøi vaø noùi: 

“Naøy caùc em chích choøe (se seû quaït) haõy ñeán 

ñaây taém cho maùt meû vui khoûe cuøng anh ñi 

naøo, ñaây laø nöôùc cuûa tình thöông yeâu söï soáng, 

caùc em haõy taém vaø caùc em cuõng neân coù tình 

thöông yeâu söï soáng cuûa muoân loaøi, ñöøng neân 

saên baét aên thòt caùc loaøi vaät khaùc nheù”.  

Sau khi mình ñi vaøo thaát thì nhöõng chuù 

se seû bay tôùi ñaäu treân mieäng ca, uoáng nöôùc, 

ñöa mình xuoáng nöôùc vuõ loâng roài voït leân vaø 

caát tieáng goïi chích choøe choøe… thì caùc con 
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khaùc cuõng bay tôùi. Con naøy taém xong thì lieàn 

bay leân caønh caây taàm voâng ræa loâng cuûa mình 

vaø ñeán con khaùc cuõng bay ñeán taém nhö vaäy. 

Nhìn chuùng taém trong loøng mình caûm thaáy 

chuùng coù veû vui möøng, hoan hyû khi ñöôïc nöôùc 

taém vaø trong loøng mình cuõng khôûi leân nieàm 

vui vui khi thaáy chuùng soáng ñöôïc an vui khoûe 

maïnh gaàn guõi beân mình nhö anh, chò, em 

moät nhaø vaäy, vaø cuõng thoát leân lôøi: “Mình haõy 

neân vui veû hoan hyû cuøng moïi loaøi ñang soáng 

an vui”.   

Cuõng nhö buoåi saùng nay 9h30’ thöù hai 

26/02/2007, sau khi ñi hoïc veà thaát thaáy moät 

con kieán vaøng cao caúng caén moät con kieán ñen 

to lôùn hôn gaáp 4 laàn. Con kieán ñen bò gaõy heát 

5 chaân chæ coøn moät chaân nguyeân, hai chaân 

gaõy phaân nöõa ñang vuøng vaãy coá boø ñi troán 

traùnh. Con kieán vaøng nhanh nheïn cöù maõi saùp 

vaøo caén loâi keùo tha con kieán ñen ñi, trong 

loøng mình caûm thöông xoùt lieàn baét con kieán 

ñen leân thì con kieán vaøng cuõng ñang caén 

nghieán vaøo chaân con kieán ñen theo leân tay 

cuûa mình, mình duøng tay kheàu con kieán vaøng 

vaø thoåi cho con kieán vaøng sôï nhaû ra vaø bay 

xuoáng. Mình bieát con kieán ñen naøy caùi toå cuûa 

noù ôû treân maët thaát cuûa mình, mình ñöa baïn 

kieán ñeán tôùi mieäng hang toå, thì quaû thaät baïn 
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kieán coøn ñang sôï seät luyùnh quyùnh thaáy mieäng 

hang troâng coù veû möøng rôõ nhöng coøn coù moät 

chaân nguyeân hai chaân queø boø vaøo khoù khaên 

loanh quanh mieäng hang maõi mình noùi: “Haõy 

vaøo hang ñi naøo em kieán ñaùng thöông”. Sau 

ñoù kieán boø ñöa ñaàu vaøo mieäng hang ñöôïc 

troâng coù veû raát vui möøng vöøa ñöôïc thoaùt cheát 

vaø ñöôïc ñöa veà toå lieàn nhanh nheïn vôùi daùng 

queø chaân laéc mình qua laïi chui vaøo hang. OÂi! 

Thaät thöông xoùt laøm sao! 

Sau giôø côm mình coù chöøa moät cuïc keïo 

soâ coâ la (chocolate) boâng hoàng mình caét ñoâi, 

moät phaàn ñeå ngay choã con kieán ñen bò naïn, 

moät phaàn ñeå nôi khaùc. Khi ñeå nôi con kieán bò 

naïn mình noùi: “Kieán vaøng ôi ñaây laø phaàn keïo 

baùnh anh ñeàn traû cho em thay theá cho thaân 

baïn kieán ñen maø anh ñaõ baét khoâng cho em 

aên thòt, em haõy hoan hyû cuøng anh ñeán tha 

baùnh naøy veà toå aên ñi vaø keâu goïi anh em trong 

ñaøn cuøng ra aên baùnh, ñöøng neân aên thòt caùc 

loaøi vaät khaùc nöõa nheù”. Ñeán chieàu, mình dôøi 

phaàn keïo naøy vaøo phía trong gaàn goác caây 

ñoáng raùc laù moät chuùt thì caû ñaøn kieán boø ra 

bao quanh phaàn keïo ñeå caén tha veà toå, troâng 

coù veû chuùng raát vui möøng khi gaëp ñöôïc baùnh 

ngoït, trong loøng mình cuõng caûm thaáy hoan 

hyû vui möøng vì chuùng aên no seõ khoâng coøn ñi 
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kieám caùc loaøi vaät khaùc ñeå aên thòt nöõa. Mình 

nghó vaø tin raèng lôøi noùi aùi ngöõ cuûa mình giao 

caûm ñöôïc loaøi vaät.  

Hoaëc mình duøng lôøi noùi an uûi moät con 

vaät, con vaät khoâng coøn caûm thaáy sôï haõi vaø toû 

ra vui veû, mình cuõng ñöôïc vui veû theo; hay 

mình noùi leân lôøi khuyeân ngöôøi tha maïng soáng 

cho con vaät, con vaät ñöôïc thaû ra, vui möøng 

ñöôïc trôû veà vôùi ñôøi soáng töï do thì mình cuõng 

caûm thaáy vui veû hoan hyû trong loøng.  

Hoaëc mình boá thí cho con vaät naøo mình 

noùi: “Em haõy hoan hyû vui veû aên cuøng anh 

mieáng thöïc phaåm bình ñaúng naøy vaø ñöøng bao 

giôø aên thòt chuùng sinh nöõa nheù. Anh caûm ôn 

em raát nhieàu”, vaø sau ñoù coù nhöõng con vaät vui 

möøng ñeán aên trong loøng mình cuõng caûm thaáy 

haân hoan, nhaát laø nhöõng ñaøn kieán vaøng cao 

caúng mình cho chuùng aên mình coù lôøi khuyeân: 

“Caùc em kieán vaøng, coân truøng ôi haõy neân ra 

ñaây aên thöïc phaåm naøy ñi, ñöøng neân ñi vaøo 

trong thaát cuûa anh kieám aên nöõa nheù, giuùp 

cho anh tu taäp deã daøng khoâng giaãm ñaïp leân 

caùc em trong luùc ban ñeâm anh ñi kinh haønh, 

cuõng nhö ban ngaøy anh voâ tình thieáu tænh 

thöùc. Anh coù lôøi caùm ôn caùc em raát nhieàu...”, 

vaø mình duøng bao xi maêng ñaäy treân ñoáng laù 
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laøm nôi truù aån cuûa chuùng. OÂi! Quaû thaät chæ coù 

loøng thöông yeâu söï soáng môùi sinh ra ñöôïc 

nieàm hoan hyû, an vui chaân thaät ngay trong 

cuoäc soáng hieän taïi cuûa mình vaø cuûa muoân 

loaøi, khoâng caàn phaûi caàu khaån, laïy luïc, van 

xin baát cöù moät Thaàn, Thaùnh, Trôøi, Phaät, Boà 

Taùt… naøo ban cho mình nieàm an vui haïnh 

phuùc aáy, maø chæ coù mình khôûi loøng thöông 

yeâu thì ngay ñoù coù nieàm hoan hyû khôûi leân 

khoâng coù thôøi gian ñeán ñeå maø thaáy ñuùng nhö 

lôøi Ñöùc Phaät daïy: “Phaùp ta khoâng coù thôøi 

gian ñeán ñeå maø thaáy” vaø loøng thöông yeâu 

söï soáng coøn chuyeån ñöôïc taát caû caùc aùc phaùp 

thaønh thieän phaùp.  

Cuõng nhö con choù beân ngoaøi noù thöôøng 

ñeán nôi haøng raøo ngoài ñôïi mình vaøo giôø thoï 

thöïc, mình cho chuù aên rau chín chaám vôùi 

nöôùc muoái chuù cuõng aên ngon laønh nhö mình 

vaäy vaø ít khi thaáy chuù saên baét raén moái hay 

böôi moùc ñuøng deá nhö tröôùc nöõa, thì trong 

loøng mình cuõng vui vui khi thaáy con vaät 

khoâng coøn coù thoùi quen aùc tröôùc ñaây nöõa, ít 

saên baét, aên thòt. Trôû laïi aên rau caûi nhö mình 

quaû thaät loøng thöông yeâu chuyeån hoùa ñöôïc taát 

caû aùc phaùp thaønh thieän phaùp. Vì theá, mình 

môùi caûm nhaän ñöôïc sao ñöùc Phaät vaø chö taêng 

tu haønh ngaøy xöa ôû trong röøng coøn ñaày thuù 
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döõ maø vaãn soáng ñöôïc an oån khoâng bò chuùng 

aên thòt. Vì loøng thöông yeâu cuûa caùc Ngaøi 

phoùng xuaát ra töø tröôøng thieän giao caûm vôùi 

moïi loaøi töø loaøi vaät hung döõ trôû neân hieàn 

laønh, khi hieàn laønh thì chuùng khoâng coøn saùt 

haïi vaø aên thòt ngöôøi vaø moïi ngöôøi cuõng caûm 

thaáy chuùng raát hieàn laønh ñoái vôùi ngöôøi duø ñoù 

laø con voi hay con coïp, soùi, baùo, sö töû...  

Coøn ngöôïc laïi mình thaáy con vaät ñang bò 

ñe doïa, sôï seät, run raåy, ñau khoå, cheát choùc maø 

mình laïi vui möøng hoan hyû khích leä noùi leân 

lôøi vui theo ñaáy laø lôøi noùi aùc ngöõ khoâng coù 

Ñöùc Hyû Taâm hieáu sinh, laø caùi vui aùc (hyû aùc) 

ñöôïc theå hieän qua lôøi noùi aùc, noù cuõng xuaát 

phaùt töø loøng voâ ñöùc töø, voâ ñöùc bi maø ra.  

Ví duï: Mình nhìn thaáy hai con chim cuùc 

cu ñaù loän vôùi nhau phaønh phaïch treân caây 

mình khoâng coù lôøi khuyeân ngaên: “Ñöøng neân 

ñaùnh nhau nöõa haõy thöông yeâu nhau” maø 

mình laïi coù haønh ñoäng voã tay hoan ngheânh 

vaø noùi leân lôøi hyû aùc: “AØ hay thaät, hai con 

chim naøy ñaù hay thaät, tieáp tuïc nöõa ñi naøo”.  

Hoaëc thaáy con gaø naøy ñaù cheát con gaø kia 

mình laïi vui veû khen taëng: “Con gaø troáng naøy 

ñaù hay thaät, chæ coù nhaûy vaøi caùi ñaõ haï guïc ñoái 

thuû”...  
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Ñaáy laø hyû aùc trong khaåu haønh, khi noùi 

ra laøm cho keû thaéng ñöôïc vui veû hoan hyû 

trong aùc phaùp, keû thua thì ñau khoå nhieàu 

hôn. Hyû naøy mình caàn neân phaûi töø boû vaø 

traùnh xa vónh vieãn trong lôøi noùi.  

4- Ñöùc Xaû Taâm trong khaåu haønh 

cuûa mình ñoái vôùi caùc loaøi ñoäng vaät:  

a) Ñöùc Xaû Taâm trong khaåu haønh cuûa 

mình ñoái vôùi caùc loaøi ñoäng vaät laø loøng buoâng 

xaû, buoâng boû, khoâng chaáp nhaän noùi nhöõng lôøi 

ñöa ñeán söï ñau khoå cho caùc loaøi ñoäng vaät. Chæ 

chaáp nhaän noùi nhöõng lôøi noùi thieän khoâng laøm 

khoå cho caùc loaøi ñoäng vaät.   

Ví duï: Nhö mình noùi leân lôøi: “Lôøi noùi aùc 

ngöõ gaây ñau khoå cho caùc loaøi vaät mình phaûi 

töø boû traùnh xa, chæ luoân luoân noùi nhöõng 

nhöõng lôøi noùi ñem ñeán söï soáng bình yeân, an 

vui, haïnh phuùc cho caùc loaøi vaät maø thoâi”.  

Ngöôïc laïi mình noùi leân nhöõng lôøi noùi 

gaây ñau khoå cheát choùc cho caùc loaøi vaät laø lôøi 

noùi khoâng coù Ñöùc Xaû Taâm trong khaåu haønh.   

Ví duï: Ngöôøi xöa coù caâu: “Vaät döôõng 

nhaân” hoaëc khi mình nguû daäy thaáy con muoãi 

buïng no ñaày maùu trong muøng mình duøng hai 

tay ñaäp noù moät caùi boáp con muoãi naùt thaân, 



   ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY -  TẬP I 

 138 

 

mình laïi coøn thoát leân lôøi: “Caùi toäi maøy chích 

tao, nôï maùu phaûi traû baèng maùu”. Ñaáy laø 

nhöõng lôøi noùi khoâng coù Ñöùc Xaû Taâm, khoâng 

bieát buoâng boû tha thöù vaø thöông cho ñôøi soáng 

con muoãi, noù seõ cheát ñoùi neáu huùt maùu khoâng 

ñöôïc vaø laø lôøi noùi mang theâm loøng saùt haïi maø 

khoâng buoâng xaû haønh ñoäng aùc saùt haïi chuùng 

sinh cuûa mình.  

Vì theá ñeå xaû ñöôïc caùc lôøi noùi aùc gaây ñau 

khoå cho caùc loaøi vaät thì mình phaûi thöôøng 

xuyeân taùc yù: “Lôøi noùi thieáu tö duy suy nghó vaø 

lôøi noùi mang ñeán söï ñau khoå saùt haïi caùc loaøi 

vaät, mình phaûi töø boû, xa lìa, traùnh xa vónh 

vieãn”.  

Hoaëc taùc yù: “Caùc loaøi ñoäng vaät tuy coù 

khaùc ta veà hình töôùng, nhöng cuõng cuøng 

chung moät söï soáng, ta phaûi thöông yeâu chuùng 

nhö thöông mình, ñöøng bao giôø noùi leân lôøi 

gaây ñau khoå cheát choùc ñeán chuùng”.  

Hoaëc “Lôøi noùi coù loøng thöông yeâu söï 

soáng, lôøi noùi mang ñeán söï soáng an vui, lôøi noùi 

laøm cho caùc loaøi ñoäng vaät vôi bôùt vaø thoaùt 

khoûi söï khoå ñau ñöôïc soáng hoan hyû, ñöôïc 

soáng trong thieän phaùp mình caàn phaûi trau 

doài tu taäp cho baèng ñöôïc”.  
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Hoaëc “Lôøi noùi coù loøng thöông yeâu tha thöù 

loãi laàm, mang ñeán söï soáng an vui haïnh phuùc 

giöõa ngöôøi vaø vaät nhö anh em moät nhaø. Mình 

caàn phaûi trau doài tu taäp cho thuaàn thuïc 

thaønh moät thoùi quen kieân coá”.  

Hôn nöõa mình caàn phaûi neân thöïc haønh 

trau doài ñaïo ñöùc hieáu sinh trong khaåu haønh 

ñoái vôùi caùc loaøi ñoäng vaät xung quanh mình 

haèng ngaøy nhö sau:   

b) Ñoái vôùi Ñöùc Töø Taâm: Khi ñi treân 

ñöôøng mình caàm caây choåi theo queùt nheï leân 

treân maët ñöôøng nôi kieán ñoâng ñuùc khoù traùnh 

neù vaø mình noùi leân lôøi khuyeân nhuû: “Kieán coân 

truøng caùc em ôi! Caùc em neân ñi vaøo trong hai 

meù leà ñöôøng, khoâng neân ñi giöõa ñöôøng lang 

bang nhö theá naøy naøo! Ngöôøi khoâng tænh thöùc 

vaø maét keùm khoâng thaáy seõ giaãm ñaïp leân caùc 

em cheát ñaáy, haõy neân ñi vaøo hai beân leà ñöôøng 

coù haøng vaø coù ñi baêng ngang ñöôøng cuõng neân 

ñi coù haøng ñeå anh deã daøng traùnh neù khoâng 

giaãm ñaïp leân thaân caùc em, khoâng laøm cho caùc 

em ñau khoå, cheát choùc. Khi thaáy caùc em bò 

giaãm ñaïp, bò thöông hoaëc bò cheát loøng anh 

caûm thaáy xoùt xa ñau ñôùn laém caùc em coù nghe, 

coù bieát khoâng naøo?”.  
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Ban ñeâm ñi kinh haønh xung quanh thaát, 

tröôùc khi ñi mình noùi leân lôøi tha thieát öôùc 

mong: “Caùc em kieán coân truøng beù nhoû ñaùng 

thöông yeâu, caùc em haõy traùnh ñöôøng cho anh 

ñi kinh haønh nheù vì ban ñeâm maét anh khoâng 

theå thaáy ñöôïc caùc em, ñeøn pin Thaày cho boùng 

bò ñöùt nöõa roài, neân caùc em haõy töï traùnh 

nhöôøng ñöôøng cho anh ñi nheù, neáu döôùi chaân 

anh coù voâ tình giaãm ñaïp laøm cho caùc em bò 

thöông hay cheát anh xin öôùc nguyeän caùc em 

seõ ñöôïc mau laønh maïnh vaø sau khi boû xaùc 

thaân trong hieän taïi seõ ñöôïc taùi sinh laøm 

ngöôøi thieän vaø ñaày ñuû phöôùc duyeân tu haønh 

nhö anh vaäy, vì hoân traàm thuøy mieân noù taán 

coâng anh khoâng theå naøo khoâng ñi kinh haønh 

ñöôïc, caùc em haõy hoan hyû cho anh nheù. Anh 

baét ñaàu ñi nheù”.  

Hoaëc “Caùc em kieán coân truøng haõy traùnh 

ñöôøng cho anh ñi kinh haønh nheù”.  

Khi ngoài vieát baøi mình noùi: “Caùc em kieán 

coân truøng ôi! Caùc em ñöøng boø laïi gaàn ñoâi baøn 

chaân, thaân anh nheù vì trong luùc anh ngoài 

thöôøng hay thay ñoåi ñoäng ñaäy chaân, thaân neáu 

caùc em laïi gaàn anh khoù maø traùnh ñöôïc voâ 

tình laøm thöông toån cho thaân maïng caùc em 

laém ñaáy, ñöøng laïi gaàn nheù” vaø taùc yù theâm: 
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“Mình cuõng phaûi neân chuù yù tænh thöùc kyõ 

löôõng xung quanh tröôùc khi dôøi vaø thay ñoåi 

tö theá chaân, thaân ñeå traùnh voâ tình laøm 

thöông toån caùc loaøi vaät ñang ñi xung quanh 

mình”.  

Sau khi thoï thöïc xong mang thöïc phaåm 

ñeå daønh ra cho caùc loaøi vaät aên mình noùi: 

“Ñaây laø thöïc phaåm bình ñaúng cuûa loøng 

thöông yeâu söï soáng, caùc em kieán coân truøng 

chim chuoät... haõy ñeán ñaây aên ñi, ñöøng vaøo 

thaát anh kieám aên nöõa, ñeå giuùp cho anh tu taäp 

ñöôïc deã daøng, khi aên caùc em cuõng neân khôûi 

loøng thöông yeâu ñeán söï soáng cuûa taát caû caùc 

loaøi vaät khaùc ñöøng baét aên thòt chuùng vaø cuõng 

ñöøng neân saùt haïi laãn nhau, haõy thöông yeâu 

nhau nhö anh em moät nhaø vaäy”.  

Tröôùc khi taém: “Caùc em kieán coân truøng 

ôi! Haõy mau ñi ra ngoaøi cho anh taém nheù, 

sau khi anh ñi traû phích nöôùc veà anh seõ taém 

ñaáy, caùc em khoâng chòu ra anh seõ xoái nöôùc 

taém öôùt thaân caùc em, anh coi nhö laø em taém 

cuøng anh. Vaäy haõy mau ñi ra ngoaøi nheù!”.   

Vaøo nhaø taém thaát troáng keá beân, tröôùc 

khi vaøo goõ cöûa ba caùi vaø noùi: “Caùc em taéc keø 

ôi, anh vaøo laáy nöôùc töôùi caây ñang heùo saép 
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cheát khoâ caùc em ñöøng sôï haõi nheù, anh thöông 

yeâu caùc em laém”.  

Thaáy con böôùm bay laûng vaûng tröôùc maét 

nhöõng chuù thaèn laèn (thaïch suøng) mình noùi: 

“Böôùm haõy bay tra ùnh xa nôi ñoù, coi chöøng 

thaèn laèn aên thòt em ñaáy”...  

c) Ñoái vôùi Ñöùc Bi Taâm: Thöông xoùt khi 

thaáy con vaät ñau khoå, keâu la giaãy giuïa saép 

cheát:  

Con kieán teù vaøo nöôùc baát tænh vôùt leân ñeå 

nôi khoâ raùo cho thaân kieán ñöôïc mau khoâ vaø 

noùi: “Kieán ôi em haõy mau tænh laïi ñi naøo, 

ñöøng cheát nheù em, haõy mau tænh laïi ñöøng 

cheát”.  

Thaáy con thaèn laèn chui vaøo muøng gaëp 

mình sôï chaïy luyùnh quyùnh tìm ñöôøng thoaùt 

thaân, mình giöõ thaân khoâng ñoäng ñaäy vaø nhìn 

noù noùi: “Ñöøng sôï naøo, anh khoâng haïi em 

ñaâu”.  

Thaáy con raén ñònh baét nhöõng con taéc keø 

aên thòt, con taéc keø meï la sôï keâu cöùu mình qua 

can ngaên, con raén boû chaïy vuït leân ñoït taàm 

voâng mình noùi: “Taéc keø ôi! Ñöøng sôï haõi nöõa, 

raén ñaõ ñi roài, khi naøo coù raén ñeán nöõa thì em 

cöù keâu lôùn leân ñeå anh qua giuùp ñôõ em thoaùt 
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cheát”. Mình nhìn raén vaø noùi: “Raén ôi em 

ñöøng aên thòt taéc keø haõy thöông chuùng. Taéc keø 

cuõng tham soáng sôï cheát, sôï ñau khoå nhö em 

vaäy. Em haõy ñeán ñaèng kia aên khoai lang anh 

ñeå saün treân cuïc ñaù, em haõy aên ñi vaø tröa nay 

anh ñeå theâm thöïc phaåm nöõa cho em aên, em 

ñöøng aên thòt caùc loaøi vaät khaùc nöõa, ñeå ñôøi 

sau ñöôïc sinh laøm ngöôøi nhö anh vaäy, khoâng 

coøn sôï ngöôøi khaùc saùt haïi vaø ñau khoå vì ñoùi 

khaùt nöõa”.  

Thaáy hai con kieán caén loän nhau mình 

baét  caû hai con cho vaøo nöôùc mình noùi: “Saân 

haän caén loän nhau laø ñau khoå, hai em haõy neân 

thöông yeâu söï soáng an vui laãn nhau ñöøng neân 

saân haän caén loän vôùi nhau nöõa, haõy nhaû ra ñi 

naøo”.  

Thaáy ngöôøi caàm suùng nhaém baén moät con 

chim, con soùc chuoät (soùc nhen) mình noùi moät 

mình: “Mong raèng ngöôøi aáy baén ñöøng truùng 

con soùc nhen, öôùc mong sao con vaät ñöôïc 

thoaùt naïn, öôùc mong con ngöôøi ñöøng saên baén 

chim thuù ñeå moïi loaøi cuøng soáng an vui líu lo 

ca haùt soáng chan hoøa vôùi vaïn vaät”.  

d) Ñoái vôùi Ñöùc Hyû Taâm: Khi thaáy con 

vaät soáng an vui mình cuõng caûm thaáy trong 

loøng vui veû haân hoan chan hoøa tình thöông 



   ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY -  TẬP I 

 144 

 

yeâu nhö anh em ñang soáng beân nhau; khi 

thaáy con vaät khoûi ñöôïc côn nguy naïn, cheát 

choùc trong loøng cuõng caûm thaáy vui vui hoan 

hyû.  

Ví duï: Sau khi con kieán ñöôïc vôùt ra khoûi 

nöôùc, ñöôïc tænh laïi vuoát raâu trong loøng mình 

vui möøng khoân xieát noùi leân lôøi hoûi thaêm: “AØ! 

Em tænh daäy roài chuùc em mau laønh maïnh, 

soáng ñöôïc yeân vui trôû laïi vaø kheùo caån thaän 

trong vieäc uoáng nöôùc nheù”.  

Ví duï: Khi muùc moät ca nöôùc ñeå cho con 

chim se seû taém mình noùi: “Se seû ñuoâi quaït 

haõy ñeán ñaây taém cho maùt meû soáng vui cuøng 

anh ñi naøo, vaø ñöøng bao giôø aên thòt caùc loaøi 

vaät khaùc haõy tìm aên thöïc vaät nhö anh vaäy”. 

Khi thaáy se seû taém vui veû trong loøng mình 

cuõng caûm thaáy vui vui vaø “Chuùc baïn luoân 

soáng ñöôïc an vui haïnh phuùc”.  

Buoåi saùng sau giôø tu taäp nghe tieáng 

chim, coân truøng, ve ve keâu vang, hoùt líu lo, 

ríu rít, vang voïng khaép caû khu röøng trong 

loøng mình cuõng caûm thaáy ñöôïc hoan hyû soáng 

chan hoøa tình thöông yeâu vôùi chuùng vaø noùi: 

“Öôùc mong raèng muoân loaøi maõi maõi ñöôïc 

soáng vui veû cuøng nhau ñöøng ai saùt haïi 

chuùng”.  
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Thöïc haønh taâm xaû qua khaåu haønh trong 

ñôøi soáng haèng ngaøy laø loøng buoâng xaû taâm saùt 

haïi aên thòt chuùng sinh, buoâng xaû tha thöù loãi 

laàm khi con vaät caén chích haïi mình ñau ñöôïc 

theå hieän qua lôøi noùi aùi ngöõ ñaày loøng thöông 

yeâu xaû boû oaùn hôøn, luoân hoan hyû tha thöù yeâu 

thöông ñeán ñôøi soáng cuûa caùc loaøi vaät trong lôøi 

noùi aùi ngöõ, xa lìa lôøi noùi aùc ngöõ giaän döõ.  

Ví duï: Nhö con boø caïp chích mình tuy 

ñau thaät nhöng khi nhìn chuùng troâng coù veû 

sôï haõi vaø hoái haän ñoái vôùi mình, mình caûm 

thaáy thöông xoùt, yeâu quyù noù nhö moät ñöùa em 

thô daïi, mình noùi: “Thoâi em ñöøng sôï haõi nöõa, 

anh khoâng haïi em ñaâu, loãi naøy cuûa anh, anh 

xin loãi em…”.  

Khi aên côm mình aên ñöôïc ngon nhöng 

nhôù laïi nhöõng con vaät xung quanh ñang ñoùi 

khoå mình noùi thaàm trong taâm: “Nhöõng thöùc 

aên naøy con kieán, con soùc, con chuoät, con giaùn, 

con choù… aên ñöôïc mình haõy nhöôøng cho noù 

ñi, mình haõy thöông yeâu cho ñôøi soáng ñoùi khoå 

ñang ñi kieám aên cuûa chuùng” vaø mình cuõng 

thöôøng xuyeân nhaéc nhôû mình qua nhöõng lôøi 

taùc yù ñeå khôi daäy loøng loøng thöông yeâu, ñöøng 

bao giôø noùi leân lôøi gaây ra ñau khoå cheát choùc 

cho caùc loaøi vaät nhö: “Tænh thöùc döôùi thaân 
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haønh, chaân haønh, tay haønh, thöông yeâu taát caû 

chuùng sinh xung quanh thaân mình”. Hôn nöõa 

laø haèng ngaøy mình neân quan saùt söï sinh hoaït 

aên, ôû vaø ñôøi soáng cuûa caùc loaøi vaät thì mình seõ 

thaáy raát roõ loaøi vaät khoâng khaùc loaøi ngöôøi 

chuùt naøo caû. Chuùng cuõng vui khi kieám ñöôïc 

thöùc aên vaø chaïy nhanh veà toå goïi caû ñaøn cuøng 

nhau tha thöùc aên veå toå; cuõng bieát thöông yeâu 

nhau qua nhöõng hình aûnh con kieán naøy bò 

thöông thì con kieán khaùc coõng tha veà toå 

chaêm soùc (kieán vaøng), hai con kieán ñi nghòch 

chieàu nhau ñuïng ñaàu vôùi nhau nhö hai ngöôøi 

gaëp nhau vui möøng baét tay (oâm nhau) chaøo 

hoûi vaäy...  

V-  ÑAÏO ÑÖÙC HIEÁU SINH KHAÅU HAØNH 

ÑOÁI VÔÙI CAÙC LOAØI CAÂY COÛ HOA LAÙ 

Ñaïo ñöùc hieáu sinh khaåu haønh ñoái vôùi caùc 

loaøi caây coû hoa laù laø loøng thöông yeâu cuûa 

mình ñoái vôùi caùc loaøi caây coû ñöôïc theå hieän 

qua lôøi noùi aùi ngöõ khoâng laøm cho caùc loaøi caây 

coû phaûi maát ñi söï soáng xanh töôi.  

Ngöôïc laïi khi mình noùi ra laøm cho caây 

coû bò heùo uùa taøn phai, khoâ vaøng, cheát choùc… laø 

lôøi noùi aùc ngöõ khoâng coù ñaïo ñöùc hieáu sinh 

khaåu haønh.  
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Ví duï: “Caây ôi! Caây haõy soáng xanh töôi 

vui veû cuøng toâi nheù!”.  

Ñaáy laø lôøi noùi coù ñaïo ñöùc hieáu sinh khaåu 

haønh, xem caây nhö laø baïn cuûa mình vaäy.  

Ví duï: “Caùi caây naøy xaáu xí quaù nhoå khuaát 

ñi cho roài”.   

Ñaây laø lôøi noùi khoâng coù ñaïo ñöùc hieáu 

sinh khaåu haønh khi noùi ra laøm cho caây bò 

nhoå goác cheát choùc, laø lôøi noùi aùc ngöõ.  

1- Ñöùc Töø Taâm trong khaåu haønh 

ñoái vôùi caùc loaøi caây coû.  

Laø loøng yeâu thöông söï soáng xanh töôi 

yeân vui cuûa caùc loaøi caây coû ñöôïc theå hieän qua 

lôøi noùi aùi ngöõ cuûa mình, khoâng laøm maát ñi söï 

soáng xanh töôi maø coøn mang laïi cho caây luoân 

ñöôïc soáng xanh töôi toát ñeïp; lôøi noùi khi noùi 

ra khoâng laøm cho caây coû phaûi heùo uùa, taøn 

phai, khoâ caèn cheát choùc...  

Ngöôïc laïi lôøi noùi mình noùi ra laøm cho 

caây bò caét ñoït, chaët caønh, xeùn reã, bò nhoát 

trong chaäu, bò nhoå goác, bò maát ñi söï soáng 

xanh töôi ñang coù hay bò heùo khoâ cheát chaùy... 

laø lôøi noùi khoâng coù Ñöùc Töø Taâm ñoái vôùi caùc 

loaøi thaûo moäc, laø lôøi noùi khoâng aùi ngöõ.  
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Ví duï 1: Muøa naéng caây coû thöôøng bò heùo 

khoâ vaøo buoåi tröa, buoåi saùng mình xaùch vaøi 

xoâ nöôùc töôùi tröôùc cho caây ñuû nöôùc uoáng khi 

töôùi mình noùi vôùi caây: “Caây ôi! Toâi giuùp baïn 

nöôùc uoáng, vaø baïn giuùp laïi toâi laø baïn luoân 

soáng xanh töôi toát ñeïp ñöøng bao giôø heùo ruõ, 

heùo uùa taøn phai töôi saéc nheù”.  

Ñaây laø lôøi noùi coù Ñöùc Töø Taâm ñoái vôùi caùc 

loaøi caây coû.  

Ví duï 2: Vaøo dòp Teát: “Ba ôi nhaùnh mai 

naøy ñeïp quaù! Ba neân caét vaøo chöng trong nhaø 

ñaàu naêm ñeå laáy heân, caàu may maén suoát naêm 

ñi ba”.   

Hoaëc khi mình thaáy moät caây boâng naøo 

ñoù mình noùi “Caây boâng naøy ñeïp quaù ñeå mình 

cho noù vaøo chaäu chöng laøm kieång”. Ñaáy laø 

nhöõng lôøi noùi khoâng coù Ñöùc Töø Taâm, khi 

mình noùi ra laøm cho caây phaûi lìa caønh, caây 

phaûi bò nhoát tuø maát ñi söï soáng vaø maát ñi söï 

soáng töï nhieân, thong thaû töï do cuûa caây.  

2- Ñöùc Bi Taâm trong khaåu haønh ñoái 

vôùi caùc loaøi caây coû.  

Ñöùc Bi Taâm trong khaåu haønh ñoái vôùi caùc 

loaøi caây coû laø loøng thöông xoùt tröôùc caûnh caây 

coû bò khoâ heùo, gaõy thaân, caét ngoïn… ñöôïc theå 
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hieän qua lôøi noùi aùi ngöõ cuûa mình. Ñeå giuùp cho 

caây coû ñöôïc soáng xanh töôi toát trôû laïi khoâng 

coøn bò heùo khoâ nöõa.  

Ngöôïc laïi lôøi noùi cuûa mình noùi ra laøm 

cho caây ñang bò heùo khoâ laïi caøng khoâ heùo 

theâm vaø cheát ñi hay ñang bò saùt haïi laïi caøng 

bò saùt haïi nhieàu hôn nöõa thì lôøi noùi aáy khoâng 

coù Ñöùc Bi Taâm ñoái vôùi caùc loaøi caây coû, laø lôøi 

noùi aùc ngöõ.  

Ví duï 1: Khi mình thaáy caây bò khoâ heùo 

saép cheát mình vaøo phoøng taém xaùch moät vaøi 

xoâ nöôùc ñem ra mình töôùi, mình vöøa töôùi vöøa 

noùi: “Caây ôi! Toâi thaáy baïn heùo khoâ toâi thöông 

xoùt cho baïn laém, baïn haõy uoáng nöôùc naøy ñi 

vaø xanh töôi trôû laïi ñöøng khoâ heùo saàu bi nöõa 

nheù”. Ñaây laø lôøi noùi coù Ñöùc Bi Taâm trong 

khaåu haønh ñoái vôùi caây coû.  

Ví duï 2: Ñi treân ñöôøng thaáy caây bò ngaõ 

mình khoâng thöông xoùt choáng ñôõ cho caây 

ñöôïc ñöùng thaúng maø mình laïi coøn nghó: “Ñeå 

mình möôïn dao chaët boû caây naøy” vaø sau ñoù 

mình ñi hoûi möôïn: “Coâ ôi cho con möôïn caây 

dao ñeå con chaët caây ñang ngaõ beân ñöôøng”.  

Ñaáy laø lôøi noùi khoâng coù Ñöùc Bi Taâm, khi 

thaáy caây ngaõ mình coù theå choáng ñôõ ñöôïc maø 
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mình laïi nhaãn taâm noùi leân lôøi saùt haïi maïng 

soáng cuûa caây cho ñaønh.  

Ví duï 3: Thôøi tieát khoâ naéng haïn caùc loaøi 

caây coû bò heùo khoâ ñang treân ñaø bò hoaïi dieät 

cheát khoâ. Mình khôûi leân loøng thöông xoùt noùi 

leân lôøi öôùc nguyeän: “Öôùc mong raèng coù moät 

ñaùm möa thaät to ñeå giuùp cho caây coû ñöôïc 

xanh töôi soáng toát trôû laïi khoâng coøn khoâ heùo 

cheát choùc nhö theá naøy nöõa”.  

Ñaây laø lôøi noùi coù Ñöùc Bi Taâm thöông xoùt 

tröôùc caûnh saàu thaûm caây coû bò cheát daàn cheát 

moøn trong nhöõng ngaøy daøi naéng noùng.  

3- Ñöùc Hyû Taâm trong khaåu haønh 

ñoái vôùi caùc loaøi caây coû.  

Ñöùc Hyû Taâm trong khaåu haønh ñoái vôùi 

caùc loaøi caây coû laø loøng hoan hyû vui möøng 

tröôùc caûnh caây coû ñöôïc soáng yeân vui xanh töôi 

toát, caønh laù ñu ñöa reo vui xaøo xaïc tröôùc gioù 

ñöôïc theå hieän qua lôøi noùi aùi ngöõ cuûa mình.  

Coøn loøng hoan hyû vui möøng tröôùc caûnh 

caây coû, hoa laù bò saùt haïi bò maát ñi söï soáng töï 

do xanh töôi, bò heùo uùa taøn phai cheát chaùy, bò 

nhoát tuø (kieång chaäu), bò caét ngoïn, xeùn caønh, 

böùng goác ñöôïc theå hieän qua lôøi noùi laø hyû aùc 
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trong khaåu haønh aùc ngöõ ñoái vôùi caùc loaøi caây 

coû.  

Ví duï 1: Nhöõng caây coû xung quanh thaát 

buoåi saùng mình töôùi nöôùc mình noùi chuyeän 

vôùi caây: “Naøy baïn, baïn haõy uoáng nöôùc vaø luoân 

soáng xanh töôi vui veû cuøng toâi nheù”. Khi ñeán 

tröa naéng caây vaãn xanh töôi khoâng heùo laù 

trong loøng mình cuõng caûm thaáy vui veû hoan 

hyû maùt meû cuøng caây vaø “Caùm ôn caây khoâng 

heùo laù giuùp cho mình ñöôïc vui”.  

Ví duï 2: Sau moät ñaùm möa to laøm cho 

caây coû ñöôïc xanh töôi toát trôû laïi vaø caønh laù 

ñung ñöa, xaøo xaïc trong gioù thoåi nhö tieáng 

haùt vui möøng hoan hyû phaán khôûi khi ñaõ qua 

ñöôïc côn naéng haïn hieåm ngheøo thì trong loøng 

mình cuõng caûm thaáy töôi maùt, vui veû hoan hyû 

cuøng caây vaø noùi leân lôøi: “Chuùc möøng caùc baïn 

ñöôïc soáng an vui trôû laïi cuøng toâi vaø caùm ôn 

côn möa giuùp cho moïi loaøi ñöôïc maùt meû, ñöôïc 

söï soáng bình an”.  

Ví duï 3: Coøn nhö mình thaáy nhöõng caây 

kieång trong chaäu coù boâng hoaëc khoâng coù boâng 

duø laø laù ñang xanh maø mình thoát leân lôøi hoan 

hyû khen taëng: “AØ caây kieång naøy ñeïp quaù!” 

hoaëc “Bình boâng naøy ai chöng ñeïp thaät!”. Ñaây 

laø lôøi noùi hoan hyû khen taëng trong söï ñau 
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khoå cuûa caây vì caây trong chaäu laø caây bò nhoát 

tuø, boâng chöng trong bình laø boâng bò caét maát 

ñi söï soáng maø ta laïi hoan hyû vui veû khen ñeïp 

laø hyû aùc trong lôøi noùi aùi ngöõ aùc, khoâng coù Ñöùc 

Hyû Taâm trong khaåu haønh hieáu sinh. Loaïi hyû 

naøy mình caàn phaûi töø boû traùnh xa vónh vieãn. 

4- Ñöùc Xaû Taâm trong khaåu haønh 

ñoái vôùi  caùc loaøi caây coû.  

Ñöùc Xaû Taâm trong khaåu haønh ñoái vôùi caùc 

loaøi caây coû laø loøng buoâng boû, buoâng xaû, buoâng 

xuoáng, töø boû khoâng chaáp nhaän taát caû nhöõng 

lôøi noùi aùc ngöõ khoâng coù ñöùc hieáu sinh, laøm 

thöông toån saùt haïi vaø cheát choùc caùc loaøi caây 

coû ñöôïc theå hieän qua lôøi noùi aùi ngöõ.  

Ngöôïc laïi loøng naém chaáp gìn giöõ nhöõng 

lôøi noùi khieán cho caùc loaøi caây coû phaûi ñi ñeán 

caûnh saùt haïi cheát choùc laø lôøi noùi khoâng coù 

Ñöùc Xaû Taâm ñoái vôùi caùc loaøi caây coû.  

Ví duï 1: Lôøi noùi: “Toâi thaáy caây ñang bò 

nhoát trong chaäu thöôøng xuyeân bò xeùn caønh, 

tæa ngoïn, uoán thaân, caét reã... chaúng khaùc chi 

toâi bò ngöôøi ta ñang giam caàm toâi trong lao 

nguïc tuø toäi vaø tra taán ñaùnh ñaäp vaäy”.  

Hoaëc “Toâi öôùc mong sau cho caây naøy 

ñöôïc trôû veà vôùi ñôøi soáng töï do cuûa noù” hoaëc 
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“Mình haõy bôùt chuùt thôøi gian cho caây moät vaøi 

xoâ nöôùc” hoaëc “Toâi khoâng chaáp nhaän, Toâi 

phaûi töø boû nhöõng lôøi noùi ñöa ñeán cho caây bò 

saùt haïi, bò maát ñi söï soáng”... Ñaáy laø nhöõng lôøi 

noùi coù Ñöùc Xaû Taâm trong khaåu haønh ñoái vôùi 

caây coû.  

Ví duï 2: Lôøi noùi: “Mình ñem hoa cuùng 

döôøng cho Phaät seõ ñöôïc phöôùc baùo thaân töôùng 

toát ñeïp trang nghieâm” hoaëc mình thaáy caây 

ñang khoâ heùo maø khaû naêng cuûa mình coù theå 

giuùp cho caây moät vaøi ca nöôùc nhöng mình 

khoâng giuùp laïi coøn noùi: “Thôøi gian tu ñònh laø 

quyù, caây heùo maëc keä noù”.  

Ví duï 2 treân ñaây laø nhöõng lôøi noùi khoâng 

coù Ñöùc Xaû Taâm, coá chaáp vaøo vieäc laøm voâ ích, 

öùc cheá taâm, khoâng coù ñöùc hieáu sinh taâm xaû 

trong khaåu haønh. Vì theá, ñeå thöïc hieän ñöôïc 

Ñöùc Xaû Taâm trong khaåu haønh mình caàn phaûi 

thöôøng xuyeân nhaéc taâm mình baèng phaùp nhö 

lyù taùc yù: “Lôøi noùi khoâng aùi ngöõ gaây thöông 

toån saùt haïi, cheát choùc cho caùc loaøi caây coû laø 

lôøi noùi aùc mình phaûi töø boû, xa lìa, traùnh xa 

maõi maõi”.  

Lôøi noùi giuùp cho coû caây hoa laù xanh töôi 

toát khoûe maïnh, ñöôïc soáng töï do ñung ñöa 

tröôùc gioù... laø lôøi noùi aùi ngöõ thieän coù ñaïo ñöùc 
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hieáu sinh khaåu haønh, ta caàn phaûi trau doài tu 

taäp haèng ngaøy ñeå loøng thöông yeâu cuûa mình 

ñöôïc roäng lôùn nhö trôøi bieån, thöông yeâu taát 

caû moïi loaøi moïi söï soáng treân haønh tinh naøy.  

Hoaëc “Caây coû cuõng coù söï soáng vui buoàn 

nhö ta, ta haõy thöông yeâu chuùng ñöøng bao 

giôø noùi leân lôøi saùt haïi chuùng”.  

Hoaëc “Caây coû cuõng muoán soáng töï do nhö 

mình thì mình ñöøng bao giôø noùi leân lôøi aùc 

ngöõ ñoái vôùi chuùng haõy thöông yeâu chuùng nhö 

anh em moät nhaø vaäy”.  

Ñeå ñaït ñöôïc keát quaû lôøi noùi coù loøng 

thöông yeâu caây coû thaät söï thì mình phaûi aùp 

duïng ñaïo ñöùc hieáu sinh khaåu haønh haèng ngaøy 

ñoái vôùi caùc loaøi caây coû.  

Trong nhöõng ngaøy qua, naéng suoát ngaøy 

khoâng coù möa caây coû khaép nôi ñeàu bò khoâ heùo 

vaø cheát, khi mình nhìn thaáy hình aûnh naøy 

mình noùi leân lôøi öôùc nguyeän: “Öôùc mong raèng 

coù vaøi ñaùm möa thaät to cho caùc loaøi caây coû 

ñöôïc nöôùc uoáng, soáng xanh töôi trôû laïi, thaät 

xoùt thöông cho chuùng quaù”. 

Mình thaáy nhöõng caây xung quanh thaát 

mình hay thaát khoâng ngöôøi ôû keá beân coù caây 

troàng bò khoâ heùo vaøo giôø xaû nghæ lao taùc mình 
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xaùch moät vaøi xoâ nöôùc töôùi cho caây vaø noùi: 

“Naøy baïn, baïn haõy uoáng nöôùc vaø töôi trôû laïi 

soáng vui cuøng toâi nheù”.  

Hoaëc “Baïn haõy töôi tænh ñöøng u saàu uõ ruõ 

nöõa, toâi thöông baïn laém”.  

Hoaëc mình ñi hoïc mình ñöa tay vuoát ñôõ 

naâng caønh caây coû tröôùc thaát mình vaø noùi: 

“Mình ñi hoïc baïn ôû nhaø ñöøng buoàn nheù, sau 

giôø hoïc mình seõ veà vôùi baïn”.  

Vaø khi mình ñi hoïc veà mình cuõng coù 

haønh ñoäng naâng ñôõ thöông meán nhö treân 

mình noùi vôùi caây: “Kính chaøo caùc baïn coân 

truøng caây coû thöông yeâu, mình ñi hoïc môùi veà 

ñaây, caùc baïn ôû nhaø coù buoàn coù thöông yeâu vôùi 

nhau khoâng, mình tin chaéc raèng caùc baïn luoân 

thöông yeâu vôùi nhau laém”...  

Tuøy theo moãi tröôøng hôïp mình coù theå  

noùi vôùi caây coû, hay öôùc nguyeän cho caùc loaøi 

caây coû luoân ñöôïc söï soáng bình an baèng nhöõng 

lôøi noùi aùi ngöõ thaân thöông ñeå giuùp cho loøng 

thöông yeâu cuûa mình ngaøy ngaøy theâm lôùn 

roäng bao la nhö tình meï thöông con bao la 

nhö bieån thaùi bình daït daøo.  
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VI- ÑAÏO ÑÖÙC HIEÁU SINH KHAÅU HAØNH 

ÑOÁI VÔÙI THIEÂN NHIEÂN MOÂI TRÖÔØNG 

SOÁNG 

Ñaïo ñöùc hieáu sinh khaåu haønh ñoái vôùi 

thieân nhieân moâi tröôøng soáng laø lôøi noùi aùi ngöõ 

ñöôïc xuaát phaùt töø loøng thöông yeâu söï soáng 

roäng lôùn bao la cuûa taâm töø, taâm bi, taâm hyû vaø 

taâm xaû ñoái vôùi thieân nhieân moâi tröôøng. Khi 

mình noùi ra laøm cho ñaát, nöôùc, gioù, löûa ñöôïc 

ñieàu hoøa, möa thuaän gioù hoøa, thieân nhieân moâi 

tröôøng soáng luoân ñöôïc trong laønh, vaïn vaät 

cuøng chan hoøa söï soáng yeâu thöông an vui vôùi 

nhau nhö chò em moät nhaø vaäy.  

Ngöôïc laïi lôøi noùi mình noùi ra maø laøm 

cho töù ñaïi khoâng hoøa hôïp, thieân nhieân moâi 

tröôøng soáng bò oâ nhieãm, khoâng oån ñònh, söï 

soáng cuûa muoân loaøi vaïn vaät bò baát an... Lôøi 

noùi aáy laø lôøi noùi aùc khoâng coù loøng thöông yeâu 

ñoái vôùi thieân nhieân moâi tröôøng soáng.  

Ví duï: Maáy hoâm raøy naéng khoâ haïn quaù 

laøm cho coû caây, ñaát, nöôùc, ao, hoà ñeàu khoâ heùo, 

nöùt neû, caïn kieät, ñôøi soáng moïi loaøi ñeàu trôû 

neân khoù khoå. “Öôùc mong sao möa xuoáng giuùp 

cho söï soáng ñöôïc bình an trôû laïi!”, ñaáy cuõng 

laø lôøi noùi coù loøng thöông yeâu söï soáng ñoái vôùi 

thieân nhieân moâi tröôøng soáng.  
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Ví duï: “Haõy laáy löûa ñoát caùnh röøng naøy 

ñi!”. Ñaây laø lôøi noùi aùc ngöõ. Lôøi noùi khi noùi ra 

laøm cho röøng bò chaùy, caây coû vaø muoân loaøi 

thuù vaät ôû trong röøng ñeàu bò cheát chaùy, khoâng 

khí bò oâ nhieãm, ñaát ñai bò xoùi moøn baïc maøu, 

caû moät caùnh röøng xanh töôi trôû thaønh moät 

ñoùng tro than haõi huøng khieáp ñaûm, noãi ñau 

thöông cuûa muoân loaøi nguùt taän trôøi xanh, khi 

röøng bò chaùy coøn daãn ñeán bieát bao nhieâu laø 

thieân tai khaùc nöõa nhö luõ luït, haïn haùn, baõo 

toá... Nhöõng lôøi noùi aùc nhö vaäy mình caàn phaûi 

taùc yù phoøng ngöøa, töø boû, vaø traùnh xa vónh 

vieãn.  

1- Ñöùc Töø Taâm ñoái vôùi thieân nhieân 

moâi tröôøng soáng trong khaåu haønh.   

Ñöùc Töø Taâm ñoái vôùi thieân nhieân moâi 

tröôøng soáng trong khaåu haønh laø loøng yeâu 

thöông ñöôïc theå hieän qua lôøi noùi aùi ngöõ 

khoâng laøm maát ñi moïi söï soáng an vui haïnh 

phuùc ñang coù trong moâi tröôøng soáng, thieân 

nhieân, ñaát, nöôùc, gioù, löûa, traêng, sao, bieån 

caû...  

Ngöôïc laïi lôøi noùi khi mình noùi ra laøm 

maát ñi söï soáng an vui trong moâi tröôøng soáng 

thieân nhieân laøm cho töù ñaïi baát hoøa, moïi vaät 
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ñeàu ñaûo loän... laø lôøi noùi khoâng coù Ñöùc Töø 

Taâm, laø lôøi noùi aùc ngöõ.  

Ví duï 1: Sau côn möa coû caây hoa laù ñaát 

ñaù, muoân loaøi ñeàu ñöôïc xanh töôi maùt meû, 

chim hoùt líu lo, moïi söï soáng ñöôïc chan hoøa 

trôû laïi, mình noùi: “Öôùc gì coù theâm vaøi ñaùm 

möa nöõa cho caây coû ñaát ñai ñeàu ñöôïc thaám 

nhuaàn”.   

Hoaëc xung quanh thaát mình hieän nay duø 

naéng ñaõ laâu ñöôïc mình raûi nöôùc moãi ngaøy 

khoâng coù buïi, nhöng buoåi saùng mình raûi nöôùc 

tröôùc khi queùt saân mình noùi: “Nöô ùc ôi! Haõy 

dung hoøa cuøng ñaát cho ñaát luoân ñöôïc maùt meû 

vaø moïi loaøi cuøng mình cuõng ñöôïc maùt meû 

soáng bình an nheù”. Ñaây laø lôøi noùi coù Ñöùc Töø 

Taâm.  

Ví duï 2: Lôøi noùi: “Haõy cho xoâ raùc vaø xaùc 

chuoät cheát naøy xuoáng soâng cho ro ài” hoaëc mình 

soáng trong tu vieän, thaáy nhöõng laù caây khoâ 

xung quanh thaát mình noùi: “Mình haõy caøo laù 

naøy ñoát heát cho saïch”. Ñaây laø nhöõng lôøi noùi 

khoâng coù Ñöùc Töø Taâm, trong lôøi noùi naøy chöùa 

tính aùc gaây oâ nhieãm moâi tröôøng soâng nöôùc vaø 

treân caïn.  
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2- Ñöùc Bi Taâm trong khaåu haønh ñoái 

vôùi thieân nhieân moâi tröôøng soáng.  

Ñöùc Bi Taâm trong khaåu haønh ñoái vôùi 

thieân nhieân moâi tröôøng soáng laø loøng thöông 

xoùt cuûa mình ñöôïc theå hieän qua lôøi noùi aùi ngöõ 

ñoái vôùi thieân nhieân moâi tröôøng soáng ñang bò 

baát an oâ nhieãm, möa khoâng thuaän, gioù khoâng 

hoøa, thieân tai ñang xaûy ra...  

Ngöôïc laïi lôøi noùi khi noùi ra laøm cho 

thieân nhieân moâi tröôøng soáng ñang bò oâ nhieãm 

baát an laïi caøng oâ nhieãm baát an hôn laø lôøi noùi 

aùc ngöõ khoâng coù Ñöùc Bi Taâm trong khaåu 

haønh.  

Ví duï 1: Khi thaáy möa baõo keùo daøi töø 

ngaøy naøy sang ngaøy khaùc laøm cho caây coái bò 

gaõy ñoå trong côn gioù maïnh, ñaát ñaù bò ngaäp 

uùng, caây coû coân truøng ñeàu bò cheát trong nöôùc, 

trong ñoùi laïnh, nhaø cöûa con ngöôøi, muoân thuù 

vaät cuõng bò khoå ñau, cheát choùc, baàu trôøi suoát 

ngaøy khoâng coù aùnh naéng trôû neân aûm ñaïm, 

saàm uaát, u buoàn... Luùc aáy mình thoát leân lôøi: 

“Öôùc mong raèng côn baõo sôùm qua mau, tan 

bieán ngay lieàn ñi”.  
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Hoaëc “Naéng khoâ haïn noùng quaù, baàu trôøi 

ôi haõy cho möa xuoáng ñi giuùp cho moïi loaøi 

ñeàu ñöôïc soáng”.  

Hoaëc thaáy naéng noùng ñaát khoâ buïi bay 

khaép vuøng, tröôùc khi mình queùt laù mình xaùch 

nöôùc mình töôùi cho ñaát aåm öôùt trôû laïi vaø vöøa 

töôùi vöøa noùi nhoû nheï: “Nöôùc haõy hoøa cuøng ñaát 

khoâ giuùp cho ñaát ñöôïc aåm öôùt maùt meû trôû laïi 

nheù”...  

Ñaây cuõng laø nhöõng lôøi noùi aùi ngöõ coù loøng 

thöông xoùt tröôùc caûnh ñaát, nöôùc, gioù, löûa, thôøi 

tieát baát hoøa, moïi loaøi ñang soáng khoå.  

Ví duï 2: Ngöôïc laïi khi thaáy haïn haùn 

naéng noùng, möa baõo, thieân tai... mình laïi noùi: 

“Vaùi cho naéng haïn naøy keùo daøi nöõa ñi” hoaëc 

“Vaùi cho möa baõo tieáp tuïc keùo daøi theâm 

nöõa…”. Ñaây laø lôøi noùi aùc ngöõ khoâng coù Ñöùc Bi 

Taâm ñoái vôùi thieân nhieân moâi tröôøng soáng 

ñang bò khoå ñau döôùi aùnh naéng thieâu chaùy 

cuûa maëc trôøi vaø thieân tai ñau khoå ñang dieãn 

ra.  

3- Ñöùc Hyû Taâm trong khaåu haønh 

ñoái vôùi thieân nhieân moâi tröôøng soáng. 

Ñöùc Hyû Taâm trong khaåu haønh ñoái vôùi 

thieân nhieân moâi tröôøng soáng laø loøng vui 
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möøng hoan hyû, vui veû, haân hoan ñöôïc theå 

hieän qua lôøi noùi aùi ngöõ ñoái vôùi thieân nhieân 

moâi tröôøng soáng ñöôïc bình an, haïnh phuùc.  

Coøn ngöôïc laïi loøng vui möøng trong 

nhöõng caûnh thieân tai, baõo luït, soùng thaàn, nuùi 

löûa, haïn haùn, möa gioù baát hoøa, moâi tröôøng 

soáng bò oâ nhieãm, bò ñe doïa... ñöôïc theå hieän 

qua lôøi noùi aùc laø hyû aùc trong khaåu haønh aùc.   

Ví duï: Laâu ngaøy naéng noùng laøm cho ñaát 

khoâ khan nöùt neû, coû caây khoâ cheát, nöôùc trong 

ao hoà ñeàu caïn kieät, muoân loaøi vaïn vaät cuõng bò 

ñoùi khaùt vaø cheát choùc, thoáng khoå cho ñeán con 

ngöôøi cuõng caûm thaáy noùng böùc trong ngöôøi. 

Thì sau lôøi öôùc nguyeän cho möa xuoáng vaø möa 

cuõng ñaõ xaûy ra khaép nôi, laøm cho ñaát, ñaù, ao, 

hoà, coû caây ñeàu ñöôïc thaám nöôùc möa, thôøi tieát 

trôû neân maùt meû trôû laïi, naéng noùng ñöôïc dòu 

ñi, coû caây cuõng ñöôïc xanh töôi toát, moïi loaøi 

sinh soâi naåy nôû, khaép nôi ñeàu höôûng troïn baàu 

khoâng khí trong laønh maùt meû, muoân vaät chim 

choùc keâu vang líu lo, caây laù reo vui xaøo xaïc 

tröôùc gioù suoát ngaøy, troâng coù veû nhö vui möøng 

ca haùt, cuoäc soáng ñöôïc bình an trôû laïi khoâng 

coøn ñoùi khaùt cheát choùc nöõa, moïi loaøi soáng 

chan hoøa vôùi nhau nhö anh em moät nhaø, 

trong moät moâi tröôøng soáng, thì loøng mình 
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cuõng caûm thaáy maùt meû vaø vui möøng chan hoøa 

nieàm vui cuøng moïi loaøi, thöông yeâu vôùi nhau 

nhö tình ruoät thòt, vaø mình cuõng khôûi leân lôøi 

hoan hyû: “Xin caûm ôn côn möa giuùp cho moïi 

loaøi ñeàu ñöôïc soáng vui veû an laønh trôû laïi sau 

bao ngaøy naéng chaùy”.   

Ví duï: Khi mình taït nöôùc queùt saân mình 

noùi vôùi ñaát nöôùc: “Ñaát vaø nöôùc baïn ôi! Haõy 

dung hoøa maùt meû vui veû cuøng toâi nheù!”.  

Hoaëc trong luùc uoáng nöôùc xong mình 

ñöôïc heát khaùt mình cuõng coù theå noùi leân lôøi 

noùi: “Caûm ôn nöôùc giuùp cho mình söï soáng an 

vui heát khaùt”.  

Hoaëc khi aên côm xong mình noùi leân lôøi 

hoan hyû “Caûm ôn ñaát, nöôùc, gioù, löûa, caây, 

traùi, rau, laù, moïi ngöôøi, moïi vaät giuùp cho toâi 

ñöôïc söï soáng bình an laâu daøi ñeå tu hoïc chaùnh 

phaùp Phaät”.  

Ñaáy cuõng laø nhöõng lôøi noùi hoan hyû tröôùc 

caûnh thieân nhieân moâi tröôøng soáng ñöôïc soáng 

bình an.  

Ngöôïc laïi khi mình thaáy caûnh möa to 

gioù lôùn, baõo toá laøm cho caây gaõy, caønh laù xô 

xaùc, moïi loaøi coân truøng cuõng cuøng chung soá 

phaän cheát choùc, nhaø cöûa tan toùc maø mình thì 
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ôû trong nhaø kín tröôùc caûnh töôïng laï maét, 

tröôùc söùc maïnh cuûa thieân nhieân loøng hoan hyû 

khôûi leân vaø noùi: “Gioù maïnh caây ñoå, moïi vaät 

rung chuyeån xem ñaõ maét thaät”. Ñaây laø lôøi noùi 

vui möøng trong aùc phaùp laø hyû aùc mình caàn 

phaûi töû boû traùnh xa trong lôøi noùi.  

4- Ñöùc Xaû Taâm trong khaåu haønh 

ñoái vôùi thieân nhieân moâi tröôøng soáng.  

Khi mình coù taâm töø, taâm bi, taâm hyû thì 

seõ coù taâm xaû trong lôøi noùi aùi ngöõ.  

Ñöùc Xaû Taâm trong khaåu haønh ñoái vôùi 

thieân nhieân moâi tröôøng soáng laø loøng buoâng 

boû, buoâng xaû, töø boû aùc phaùp ñöôïc theå hieän qua 

lôøi noùi aùi ngöõ ñoái vôùi thieân nhieân moâi tröôøng 

soáng.  

Buoâng boû, buoâng xaû ôû ñaây laø buoâng boû 

taát caû lôøi noùi aùc gaây khoå ñau cho mình, cho 

ngöôøi, cho moïi loaøi vaät, cho muoân vaïn söï 

soáng treân haønh tinh naøy. Vì moãi khi mình 

noùi ra lôøi noùi aùc seõ phoùng xuaát ra töø tröôøng 

aùc vaøo khoâng trung vuõ truï vaø laøm giaûm maát 

ñi töø tröôøng thieän. Töø tröôøng aùc seõ taùc ñoäng 

vaøo thieân nhieân thôøi tieát, moâi tröôøng soáng, 

ñaát, nöôùc, gioù, löûa, bieån caû, traêng, sao, maët 

trôøi... laøm cho nhöõng yeáu toá treân bò baát an, 
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khieán cho töù ñaïi beân ngoaøi baát hoøa xaûy ra 

nhöõng thieân tai nhö: Baõo, luõ, luït, ñoäng ñaát, 

soùng thaàn, nuùi löûa, chieán tranh, khuûng boá, 

dòch beänh nan y... thöôøng xuyeân xaûy ra 

khoâng ôû nöôùc naøy thì ôû nöôùc khaùc, khoâng ôû 

choã naøy thì ôû choã khaùc nhö treân theá giôùi hieän 

nay ñang xaûy ra nhöõng söï kieän treân, khoâng 

luùc naøo döøng nghæ caû, laøm cho moïi söï soáng 

laâm vaøo caûnh ñau khoå cheát choùc tang thöông 

töø con ngöôøi cho ñeán caùc loaøi ñoäng vaät, coû 

caây, moâi tröôøng soáng...  

Töø boû nhöõng lôøi noùi aùc truø ruûa cho thieân 

tai xaûy ra, la trôøi, chöûi ñaát, maéng gioù, chöûi 

möa, chöûi naéng...  

Ví duï: Mình môùi phôi aùo treân saøo boãng 

coù côn gioù maïnh thoåi bay xuoáng ñaát laøm dô 

heát caû quaàn aùo môùi vöøa giaët xong, mình töùc 

giaän chöûi: “Côn gioù naøy khoán naïn thaät laøm 

cho mình phaûi maát coâng giaët aùo laïi”. Ñaây laø 

lôøi noùi khoâng coù Ñöùc Xaû Taâm.  

Coøn ngöôïc laïi mình noùi: “Ñaây côn gioù 

naøy vui tính thaät thöû coi mình coøn saân giaän 

khoâng ñaây naøy, saân chi cho khoå tröôùc sau gì 

thì cuõng phaûi giaët aùo laïi, caùm ôn gioù nheù”. 

Ñaây laø lôøi noùi coù Ñöùc Xaû Taâm thaät tuyeät vôøi, 
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khoâng nhöõng khoâng saân maø coøn hoan hyû xaû 

taâm trong lôøi noùi aùi ngöõ nöõa.  

Vì theá, ñeå reøn luyeän Ñöùc Xaû Taâm trong 

lôøi noùi aùi ngöõ ñoái vôùi thieân nhieân moâi tröôøng 

soáng thì mình phaûi duøng phaùp Nhö lyù taùc yù 

nhaéc nhôû taâm mình: “Ñöøng bao giôø noùi lôøi aùc 

ngöõ ñeå cho töø tröôøng thieän luoân phuû truøm 

vaïn vaät, khoâng trung, vuõ truï giuùp cho thieân 

nhieân moâi tröôøng soáng luoân ñöôïc bình an”.  

Hoaëc taùc yù: “Lôøi noùi aùc khieán cho muoân 

loaøi vaïn vaät trong vuõ truï ñeàu ñau khoå ta phaûi 

töø boû xa lìa vónh vieãn”.  

Cho neân, trong ñôøi soáng haèng ngaøy tu 

taäp moãi khi mình nhìn thaáy nhöõng caây coû ñaát 

ñai ñöôïc xanh töôi, chim hoùt líu lo cuøng caây 

laù nghieâng mình reo vui xaøo xaïc ñu ñöa tröôùc 

gioù, caønh hoa toûa höông khoe saéc cuøng moïi 

loaøi, moïi vaät thì loøng mình vui möøng caát leân 

lôøi hoan hyû, loøng thöông yeâu söï soáng vôùi moïi 

loaøi, moïi vaät trong thieân nhieân vuõ truï. “Öôùc 

mong raèng söï soáng luoân ñöôïc bình an, yeân 

vui, haïnh phuùc nhö vaày, ñöøng bao giôø bò thay 

ñoåi xaáu ñi”.   

Hoaëc khi nhìn thaáy coû caây ñöùng im lìm 

khoâ heùo, uû ruõ cuøng vôùi nhöõng chuù chim, tieáng 

ve saàu, chuù kieán, coân truøng troâng coù veû ñau 
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khoå vì ñoùi khaùt döôùi aùnh naéng chaùy da cuûa 

maët trôøi thieâu ñoát giöõa buoåi tröa ngaøy daøi 

khoâ haïn, trong loøng cuõng caûm thaáy noùng böùc 

toaùt moà hoâi haït, vaø xoùt thöông cho moâi 

tröôøng soáng thieân nhieân ñang bò khaéc nghieät, 

khoå ñau neân mình thoát leân lôøi öôùc nguyeän: 

“Mong raèng coù vaøi ñaùm möa to thaät to giuùp 

cho coû caây hoa laù, moïi loaøi sinh linh, cuøng vôùi 

ñaát ñai khoâ caèn, baàu khoâng khí... ñöôïc maùt 

laïnh thaám nhuaàn nöôùc möa, ñöôïc nöôùc uoáng, 

ñöôïc söï soáng bình an trôû laïi. OÂi! Thaät laø aûm 

ñaïm, theâ löông, xoùt thöông cho moâi tröôøng 

khoâ haïn hieän nay”.  

Hoaëc khi thaáy moät caùi boïc raùc, caùi tuùi ni 

loâng bò quaêng neùm khoâng ñuùng choã, naèm treân 

ngoïn coû, meù leà ñöôøng ñi, döôùi keânh ñaøo trong 

tu vieän thì loøng bi khôûi leân lôøi: “Moâi tröôøng 

bò oâ nhieãm, mình phaûi nhaët ngay veà ñoát hoaëc 

choân”. Sau khi nhaët xong thì trong loøng cuõng 

khôûi leân nieàm hoan hyû xaû taâm lôøi noùi ñöôïc 

thoát ra: “Mình phaûi luoân laøm nhö vaäy”.  

Hoaëc khi queùt laù coù buïi mình lieàn döøng 

choåi laïi xaùch nöôùc töôùi ngay, vöøa töôùi vöøa noùi: 

“Ñaát nöôùc baïn ôi haõy hoøa hôïp maùt meû vui veû 

cuøng mình nheù”.  
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Hoaëc khi uoáng nöôùc heát khaùt hoan hyû 

noùi: “Caùm ôn nöôùc cho toâi söï soáng”.  

Khi laáy y aùo khoâ mình cuõng coù theå noùi: 

“Caùm ôn naéng, gioù giuùp toâi coù ñöôïc söï soáng 

yeân vui” hoaëc “Caùm ôn ñaát giuùp toâi choã ôû, 

nuoâi lôùn thaân toâi, cho toâi thöïc phaåm...”. 

Tuøy theo moãi tröôøng hôïp mình coù theå 

noùi leân nhöõng lôøi noùi aùi ngöõ ñoái vôùi thieân 

nhieân moâi tröôøng soáng thì seõ giuùp cho mình 

traûi roäng loøng yeâu thöông roäng lôùn nhö vuõ truï 

bao la voâ bôø beán. 

Ví duï: “OÂi thaät xoùt thöông cho côn baõo, 

côn soùng thaàn ñaõ xaûy ra ñeå raên ñe nhaéc nhôû 

moïi ngöôøi haõy töø boû aùc, neân laøm thieän”, thì 

luùc baáy giôø duø coù baát cöù moät aùc phaùp naøo xaûy 

ra ñeán vôùi ta, ta cuõng khôûi leân ñöôïc loøng 

thöông yeâu, xoùt thöông, hoan hyû, xaû boû lôøi 

noùi aùc, luoân noùi lôøi thieän vaø khoâng sôï seät baát 

cöù moät ñieàu gì, baát ñoäng taâm, taâm luoân caûm 

thaáy mình ñöôïc soáng bình an voâ söï. Luùc naøo 

cuõng caûm thaáy nieàm vui luoân ngöï trò trong 

loøng thì ñaâu caàn gì phaûi tu taäp phaùp gì cho 

ñau thaân meät söùc, ñaâu caàn gì phaûi caàu khaån 

van xin Trôøi, Ngoïc Hoaøng, Thöôïng Ñeá, Thaàn, 

Thaùnh, Tieân, Phaät... naøo ban phöôùc tha toäi 

cho mình chi cho maát coâng voâ ích. Vì coù loøng 
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thöông yeâu söï soáng laø ñaõ coù giaûi thoaùt roài, laø 

töông öng vôùi Phaät roài, caàu chi theâm cho meät 

söùc maø chaúng ai cho mình ñöôïc thöù gì caû, moïi 

vaät ñeàu naèm trong quy luaät nhaân quaû, maø 

trong ñoù khaåu haønh laø loái ra vaøo (ñöôøng ñi loái 

veà) cuûa nhaân quaû. Khi mình noùi lôøi aùi ngöõ 

thieän thì nhaân quaû aùc khoâng taùc ñoäng ñeán 

thaân taâm mình ñöôïc, moïi aùc phaùp ñeàu chuyeån 

ñoåi thaønh thieän phaùp, con ñöôøng tu haønh cuûa 

mình khoâng coøn coù khoù khaên nhö tröôùc nöõa.  

VII- KEÁT LUAÄN 

Toùm laïi con ngöôøi hôn moïi loaøi vaät laø 

mieäng bieát noùi chuyeän (khaåu haønh). Vì theá 

con ngöôøi söû duïng lôøi noùi ñeå baøy toû moïi yù 

nghó, vieäc laøm, nguyeän voïng, taâm tö... cuûa 

mình ñoái vôùi mình, ñoái vôùi moïi ngöôøi, moïi 

loaøi vaät, coû caây, ñaát, ñaù, traêng, sao, thieân 

nhieân, vuõ truï, moâi tröôøng soáng.  

Nhöng lôøi noùi cuõng laø ñöôøng ñi loái veà cuûa 

nhaân quaû thieän aùc.  

Neáu lôøi noùi thieän seõ ñöôïc quaû thieän haïnh 

phuùc an vui cho mình, cho ngöôøi, cho chuùng 

sinh, cho moïi söï soáng treân haønh tinh naøy ñeàu 

ñöôïc bình an, töùc laø lôøi noùi coù ñaïo ñöùc hieáu 

sinh khaåu haønh.  
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Lôøi noùi coù ñaïo ñöùc hieáu sinh khaåu haønh 

ñoái vôùi mình thì giuùp cho mình sanh thieän, 

taêng tröôûng thieän phaùp, giuùp mình tinh taán 

sieâng naêng tu taäp trau doài ñöùc haïnh qua lôøi 

noùi aùi ngöõ soáng khoâng laøm khoå mình, soáng 

khoâng theo nghieäp löïc nhaân quaû, soáng khoâng 

bò luaät nhaân quaû aùc chi phoái lôøi noùi cuûa mình, 

töùc laø mình chuyeån ñöôïc nhaân quaû aùc thaønh 

nhaân quaû thieän ngay trong ñôøi soáng hieän taïi.  

Coøn ngöôïc laïi mình noùi lôøi aùc thì muoân 

vaïn khoå ñau seõ ñeán vôùi mình trong gang taác, 

ngay laäp töùc chöù khoâng phaûi nhö töø xöa ñeán 

nay mình thöôøng nghó laø taïo aùc sau khi cheát 

linh hoàn môùi xuoáng Dieâm Vöông ñòa phuû laõnh 

toäi chòu quaû caét löôõi, cho traâu caøy treân löôõi voâ 

cuøng khoå ñau... Vì Dieâm Vöông ñòa phuû laø 

caûnh aûo töôûng do con ngöôøi töôûng töôïng ra 

chöù khoâng coù thaät bao giôø. Nhö mình töùc giaän 

chöûi maéng ngöôøi khaùc thì ngay khi khôûi leân yù 

nieäm töùc giaän muoán chöûi maéng ngöôøi laø quaû 

khoå ñau hieän leân ngay luùc aáy; laø mình ñang 

ñau khoå vì taâm saân töùc vaø ñaáy chính laø caûnh 

ñòa nguïc ñang ngöï trò trong taâm ta, huoáng hoà 

laø chöûi maéng thì quaû ñau khoå laïi coøn taêng 

theâm gaáp nhieàu laàn, coù theå bò ngöôøi ñaùnh 

ñaäp, thöa kieän, tuø toäi, bò gieát cheát ngay sau 

lôøi noùi chöûi maéng, lôøi noùi hung aùc.   
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Lôøi noùi coù ñaïo ñöùc hieáu sinh ñoái vôùi 

ngöôøi vaø moïi vaät thì giuùp cho mình vaø moïi 

ngöôøi, moïi loaøi vaät ñeàu ñöôïc soáng an vui, 

haïnh phuùc; bieát thöông yeâu laãn nhau; bieát 

chia seû nhöõng noãi cay ñaéng, ngoït, buøi, vui, 

buoàn trong ñôøi soáng; bieát nhöôøng nhòn chia 

côm, seû aùo, chò ngaõ em naâng; bieát yeâu thöông 

tha thöù loãi laãm cho nhau; bieát ñoaøn keát hoøa 

hôïp nhö nöôùc vôùi söõa, nhö maùu thòt tình 

thaâm khoâng theå rôøi nhau vôùi loøng thöông yeâu 

söï soáng.  

Lôøi noùi coù ñaïo ñöùc hieáu sinh coøn laøm cho 

moâi tröôøng soáng thieân nhieân, vuõ truï ñöôïc 

bình yeân, möa thuaän, gioù hoøa, coû caây, muoân 

thuù ñeàu cuøng nhau soáng an vui hoøa hôïp giuùp 

ñôõ laãn nhau, nöông töïa vaøo nhau ñeå soáng 

trong loøng thöông yeâu chaân thaät. Noùi caùch 

khaùc hôn, roõ hôn laø lôøi noùi aùi ngöõ coù ñaïo ñöùc 

hieáu sinh seõ taùc ñoäng vaøo nhaân quaû vuõ truï, 

laøm cho nhaân quaû aùc trong vuõ truï bò maát ñi 

chæ coøn nhaân quaû thieän giuùp cho söï soáng cuûa 

muoân loaøi ñöôïc bình an haïnh phuùc khoâng coøn 

ñau khoå, chuyeån hoùa moïi loaøi aùc trôû thaønh 

thieän, chuyeån ñoåi nhaân quaû aùc thaønh nhaân 

quaû thieän.  



                                                 TU SINH NHIỀU TÁC GIẢ          171 

  

Hôn nöõa treân böôùc ñöôøng tu haønh cuûa 

mình lôøi noùi cuõng laø thöôùc ño ñeå xaùc ñònh 

ñöôïc söï tu haønh cuûa mình coù giaûi thoaùt hay 

khoâng.  

Giaûi thoaùt thì mình luoân noùi lôøi aùi ngöõ 

thieän coù ñaïo ñöùc hieáu sinh khaåu haønh soáng 

khoâng phaïm giôùi ñoäc cö, khoâng laøm khoå 

mình, khoå ngöôøi.  

Khoâng giaûi thoaùt laø lôøi noùi cuûa mình moãi 

khi thoát ra luoân laø aùc ngöõ voâ ñaïo ñöùc hieáu 

sinh khaåu haønh, luoân mang ñeán moïi söï khoå 

ñau cho mình, cho ngöôøi, cho chuùng sinh, khoå 

ñau hoâm nay chöa chaám döùt thì khoå ñau khaùc 

ñeán trong ngaøy mai.  

Ví duï: Trong luùc tu haønh “Ñoäc cö laø bí 

quyeát thaønh töïu thieàn ñònh”, trong ñoù coù ñoäc 

cö khaåu haønh, maø mình ñi noùi chuyeän vôùi 

ngöôøi naøy ngöôøi kia laø chöùng minh cho lôøi 

noùi cuûa mình trong söï tu haønh khoâng coù söï 

giaûi thoaùt bò öùc cheá taâm.  

Vì theá, mình caàn phaûi nhaéc nhôû taâm 

mình: “Phaûi tænh thöùc tö duy tröôùc khi noùi ñeå 

khoâng noùi leân lôøi aùc ngöõ”.  
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“Phaûi tænh thöùc tö duy tröôùc khi noùi ñeå 

khoâng laøm khoå mình, khoå ngöôøi vaø khoå 

chuùng sinh”.  

“Phaûi trau doài ñaïo ñöùc hieáu sinh khaåu 

haønh ñeå loøng thöông yeâu söï soáng cuûa mình 

luoân ñöôïc traûi roäng khaép moïi nôi, ñeå xaû boû ñi 

nhöõng lôøi noùi aùc, xaû boû ñi tham, saân, si, maïn, 

nghi coøn ñang aån chöùa trong thaân taâm 

mình”. 

Hoaëc taùc yù tröôùc khi muoán noùi moät ñieàu 

gì: “Lôøi noùi aùi ngöõ coù loøng thöông yeâu mình 

phaûi neân trau doài, coøn lôøi noùi aùc ngöõ laøm khoå 

mình, khoå ngöôøi vaø khoå chuùng sinh mình 

phaûi neân töø boû traùnh xa”.  

Neáu haèng ngaøy mình luoân luoân trau doài 

tu taäp khaåu haønh coù ñaïo ñöùc hieáu sinh nhö 

vaäy thì ñôøi soáng taâm tö, thaân taâm khoâng coøn 

phaûi lo aâu, sôï haõi, buoàn phieàn ai caû, caûnh giôùi 

theá gian naøy ñoái vôùi mình laø moät caûnh giôùi 

Nieát Baøn an vui haïnh phuùc bình an nhaát.  

LÔØI PHAÄT DAÏY 

“Con ngöôøi ñöôïc sanh ra 

Sanh vôùi buùa trong mieäng 

Ngöôøi ngu noùi ñieàu xaáu 
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Laø töï cheùm vaøo mình.” 

(Taêng Chi Boä Kinh taäp 4 trang 469).  

 Ngöôøi xöa coù lôøi:  

“Mieäng ta laø ñoùa hoa sen 

Moät khi heù môû moät phen thôm löøng 

Lôøi ta laø gioù muøa xuaân 

Moät khi gioù thoåi muoân daân maùt loøng” 

 Vaäy thì ngay töø baét ñaàu giôø naøy hoâm 

nay cho ñeán heát cuoäc ñôøi cuûa mình luoân phaûi 

soáng vôùi ñaïo ñöùc hieáu sinh khaåu haønh.  
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Baøi thöù baûy 

ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH 

VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY 
--o0o-- 

MÓN QUÀ TÌNH THƯƠNG 
(Thieän Taâm) 

Chuùng con cuõng xin caûm ôn veà moùn 

quaø maø Thaày ñaõ ban taëng cho chuùng con hoâm 

qua. Ñoù laø taäp saùch “Caûm Töôûng Lôùp Nguõ 

Giôùi” goàm nhieàu taùc giaû laø tu sinh ñang theo 

hoïc noùi leân caûm töôûng cuûa mình trong quaù 

trình tu hoïc, ñöôïc Thaày bieân taäp laïi vaø cho ra 

maét vôùi moïi ngöôøi.  

Thaät laø vui vaø cuõng raát ngaïc nhieân khi 

chuùng con thaáy nhöõng baøi caûm töôûng cuûa 

mình ñöôïc xuaát hieän treân trang saùch cuøng vôùi 

moïi ngöôøi. Thaät laø thuù vò! Ñaây quaû laø ñieàu 

thaät baát ngôø ñoái vôùi chuùng con. Ñaây cuõng 

chính laø moùn quaø tinh thaàn maø Thaày ñaõ ban 

taëng cho chuùng con, khieán cho chuùng con 
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ñöôïc khích leä tinh thaàn hôn nöõa trong söï tu 

hoïc. Chuùng con voâ cuøng bieát ôn Thaày!  

Taäp saùch ñeán vôùi chuùng con trong ngaøy 

ñaõ khieán cho chuùng con coù theâm nhieàu nieàm 

vui ñeán doàn daäp. Ñoù laø söï xuaát hieän cuûa taäp 

saùch vaø baøi hoïc maø chuùng con ñang thaûo luaän 

hieän giôø, cuõng nhö keát quaû cuûa lôùp hoïc ñaït 

ñöôïc trong thôøi gian qua, nay ñöôïc ñöa vaøo 

baøi hoïc ñeå laøm minh hoïa soáng ñoäng cho baøi 

hoïc naøy.  

Vì vaäy maø trong loøng chuùng con daâng 

traøo moät caûm xuùc möøng vui, phaán khôûi vaø 

ngaäp traøn moät tình thöông yeâu ñeán vôùi moïi 

ngöôøi ñang cuøng ngoài trong maùi aám cuûa hoäi 

tröôøng Chôn Nhö naøy.  

Baøi hoïc chuùng con ñang hoïc hoâm nay sao 

maø thaät yù nghóa, thaät ñaëc saéc, gaây nhieàu xuùc 

ñoäng cuõng nhö nhieàu söï bieán chuyeån cuûa lôùp 

hoïc chuùng con.  

 Ñieàu naøy cuõng noùi leân vôùi chuùng con 

phaàn naøo veà söï taøi tình, kheùo leùo vaø söï saép 

ñaët cuûa ngöôøi ñang dìu daét chuùng con trong 

quaù trình tu hoïc naøy.  

Ñaây laø baøi hoïc thöù 22: Reøn Nhaân Caùch yù 

haønh, khaåu haønh, thaân haønh veà Ñöùc Hieáu 
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Sinh vôùi töïa ñeà baøi hoïc: “Taïi Sao Ta Phaûi 

Nieäm Phaät”. 

Baøi hoïc vöøa keát thuùc heát taäp I cuûa giaùo 

aùn maø cuõng saép keát thuùc 3 thaùng hoïc ñaàu 

tieân cuûa lôùp hoïc Nguõ Giôùi. Baøi hoïc keå laïi söï 

chuyeån bieán baát ngôø cuûa moät oâng Hoaøng hung 

baïo ôû thaønh La Phieät töø thuôû xa xöa, sau khi 

gaëp Phaät, ñöôïc taém mình trong töø tröôøng yeâu 

thöông bao la cuûa Phaät.  

Ñöôïc Ñöùc Phaät daïy vaøi lôøi veà loøng yeâu 

thöông ngöôøi, vaäy maø ñaõ chuyeån hoùa caû con 

ngöôøi oâng. Tính caùch cuûa oâng ñöôïc thay ñoåi 

thaùnh thieän ñeán baát ngôø.  

Söï chuyeån hoùa cuûa oâng ñaõ khieán cho 

chuùng con thaät baát ngôø vaø xuùc ñoäng, vì noù 

quaù phi thöôøng. Ñi ngöôïc laïi hoaøn toaøn vôùi 

tính caùch bình thöôøng xöa nay cuûa oâng. Xöa 

kia oâng hung baïo, chaø ñaïp moïi ngöôøi, coi 

thöôøng moïi ngöôøi bao nhieâu, thì hoâm nay oâng 

laïi nhaân töø, thöông ngöôøi ngheøo khoán ñeán 

baáy nhieâu.  

Söï thay ñoåi veà caùch ñoái xöû nôi oâng vôùi 

moïi ngöôøi ñaõ theå hieän moät söï huøng löïc buoâng 

xaû heát mình.  
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Haønh ñoäng vaø lôøi noùi cuûa oâng ñoái vôùi 

ngöôøi haønh khaát ñaõ theå hieän moät tình yeâu 

thöông bao la, cao thöôïng tuyeät vôøi khieán cho 

moïi ngöôøi boài hoài xuùc ñoäng.  

Baøi hoïc naøy ñaõ gaây moät chaán ñoäng maïnh 

meõ, ñaùnh daáu moät söï chuyeån bieán lôùn lao cho 

taát caû tu sinh ñang tu hoïc trong lôùp chuùng 

con.  

Vì vaäy, söï chuyeån hoùa cuûa oâng Hoaøng 

cuõng ñoàng nghóa vôùi söï chuyeån hoùa vôùi bao 

con ngöôøi cuûa chuùng con trong quaõng thôøi tu 

hoïc ñaõ qua. Töùc laø söï chuyeån hoùa cuûa lôùp hoïc 

baây giôø.  

Hoâm thaûo luaän caâu hoûi 1 vaø 2 noùi veà söï 

voâ ñaïo ñöùc hieáu sinh thöông ngöôøi cuûa oâng 

Hoaøng, chuùng con thaät laø xuùc ñoäng khi nghe 

nhöõng lôøi phaùt bieåu cuûa baùc tu sinh lôùn tuoåi 

ñaõ lieân heä vaø taâm söï veà mình. Nhöõng lôøi noùi 

aên naên hoái loãi taän ñaùy loøng cuûa nhöõng con 

ngöôøi toùc baïc ñaõ laën loäi bao nhieâu ngaøn caây 

soá taän töø mieàn Baéc xa xoâi veà ñaây hoïc baøi vôõ 

loøng: “Ñaïo Ñöùc Laøm Ngöôøi”, “Ñaïo Ñöùc Hieáu 

Sinh” cuøng nhöõng ngöôøi tuoåi ñaùng haøng con 

chaùu vôùi mình. Thaät laø caûm ñoäng bieát bao!  
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Nhöõng lôøi aên naên hoái haän veà nhöõng loãi 

laàm, veà nhöõng khoå ñau maø mình ñaõ taïo cho 

moïi ngöôøi, cho ngöôøi thaân trong gia ñình vaø 

cho caû moïi loaøi, khieán moïi ngöôøi nghe thaät laø 

caûm ñoäng.  

Tröôùc ñaây, nghe nhöõng lôøi taâm söï cuûa 

quyù baùc, cuûa baùc Thanh Taâm keå veà nhöõng noãi 

vaát vaû khi ñöông ñaàu vôùi nhöõng traän hoân 

traàm “luùc naøo cuõng nguû ñöôïc” khieán cho maáy 

baùc ñi kinh haønh teù tôùi teù lui. Chuùng con 

nghe vöøa buoàn cöôøi, vöøa thaáy thaät gaàn guõi vaø 

noù chaân thaät, hoàn nhieân vôùi moïi ngöôøi.  

Hoâm nay baùc Minh Höõu, thaày Thanh 

Quang, baùc Gia Thoï, chuù Minh Thieän vaø caû 

con nöõa khoâng heïn maø cuøng noùi leân moät taâm 

traïng hoái loãi taän trong loøng.  

Chuùng con ñoàng quan nieäm raèng: Coù 

phaûi chaêng chính nhöõng taám göông cuûa 

nhöõng taâm hoàn cao thöôïng nhö chuù beù ñaõ cöùu 

nhöõng con sao bieån saép cheát khoâ moät caùch voâ 

tö caûm ñoäng, cuûa “Chuù Beù Neùm Ñaù” vaøo xe ñeå 

caàu cöùu ngöôøi giuùp mình cöùu baø cuï giaø taät 

nguyeàn bò naïn. Cuõng nhö nhöõng hình aûnh 

cuûa coâ Höôøng beù nhoû laën loäi coõng baïn ñeán 

tröôøng maëc trôøi möa gioù, hình aûnh cuûa ngöôøi 

con chòu khoù hì huïc ñoùng töøng caây ñinh ñeå 
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haøng phuïc tính saân giaän cuûa mình. Hình aûnh 

nhaãn nhuïc im laëng cuûa vò Tyø kheo ñeå cöùu con 

ngoãng; haønh ñoäng baêng boù vaø baûo veä con 

thieân nga cuûa Thaùi Töû thuôû naøo; hình aûnh 

ngöôøi meï lieàu mình cöùu con trong löûa döõ ñeå 

roài phaûi mang moät veát seïo xaáu xí treân khuoân 

maët mình maø vaãn vui veû noùi lôøi ñaày haõnh 

dieän vôùi moïi ngöôøi. 

Nhöõng lôøi noùi nhaân töø cuûa Thaùi Töû khi 

noùi veà söï soáng cuûa con ngöôøi vaø muoân loaøi coù 

cuøng chung moät goác ñeå giaûng giaûi cho nhaø 

vua tha cheát cho nhöõng con cöøu. 

Nhöõng caâu chuyeän cuûa 22 baøi hoïc ñaõ qua 

cuøng nhöõng lôøi phaân tích giaûi baøy caën keõ cuûa 

Thaày ñaõ ñaùnh thöùc trong loøng moïi ngöôøi 

chuùng con tình yeâu thöông troãi daäy vaø toûa ra 

moïi höôùng vôùi moïi loaøi, moïi ngöôøi ñang bò 

ñau khoå. 

Chính söï troãi daäy cuûa loøng yeâu thöông 

ñeán noãi khoå cuûa muoân loaøi, cuûa moïi ngöôøi ñaõ 

khieán chuùng con laàn löôït nhôù laïi töøng lôøi noùi, 

töøng haønh ñoäng cuûa mình töø thuôû naøo ñaõ gaây 

ñau khoå cho bao nhieâu ngöôøi khaùc cuõng nhö 

bao loaøi vaät quanh mình.  
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Chính loøng yeâu thöông ñaõ xua ñi bao aùc 

nghieäp, bao saân giaän nôi loøng moïi ngöôøi 

chuùng con ñoái vôùi nhöõng ngöôøi thaân trong gia 

ñình, haøng xoùm, baïn beø ñaõ töøng hoïc taäp laøm 

vieäc… vaø vôùi taát caû nhöõng con meøo, con choù, 

con gaø, con truøng, con chim, toå ong maø mình 

ñaõ gaây taïo ra bao nhieâu ñau khoå cho hoï.  

Nhöõng hình aûnh ñoù hieän leân nôi loøng 

chuùng con vaø chuùng con caûm thaáy aên naên, vì 

nhöõng haønh ñoäng, vieäc laøm, lôøi noùi cuûa mình 

ñaõ gaây ra bao aùc nghieäp laøm ñau khoå ñeán moïi 

ngöôøi vaø moïi loaøi.  

Thaày Thanh Quang noùi ví von nhö mình 

ñi trong söông cöù öôùt daàn thaám daàn hoài naøo 

khoâng hay, cho ñeán khi öôùt ñaãm caû ngöôøi môùi 

thaáy thaät loøng yeâu thöông vaø tha thöù…  

Nghe thaày taâm söï veà nhöõng taâm traïng 

tröôùc ñaây haû heâ khi ñaäp cheát con muoãi, con 

thaèn laèn… cuøng nhöõng söï khoù chòu khoù öa cuûa 

mình ñoái vôùi vaøi baïn ñoàng tu nhoû tuoåi… nay 

caûm thaáy aên naên, thaáy xaáu hoå, con thaáy caûm 

phuïc voâ ngaàn! Con nghó chæ coù tình yeâu 

thöông daøo daït trong loøng môùi khieán cho 

thaày ñaày can ñaûm noùi leân söï xaáu xí cuûa mình 

tröôùc moïi ngöôøi maø khoùe maét vaãn coøn ngaân 

ngaán nöôùc…  



   ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY -  TẬP I 

 182 

 

Vaø cuõng vaäy, baùc Minh Höõu aên naên veà 

nhöõng loãi laàm, nhöõng lôøi cay nghieät cuûa mình 

ñoái vôùi nhöõng ngöôøi con caû, ngöôøi thaân trong 

gia ñình, vôùi nhöõng ngöôøi baïn ñoàng tu khoù 

öa, khoù chòu vaø baùc ñaõ xin saùm hoái tröôùc lôùp 

vôùi moïi ngöôøi.  

Baùc Gia Thoï noùi leân taát caû söï khoå ñau 

khoù chòu cuûa gia ñình ñeàu do baûn thaân mình 

taïo taùc, gaây ra. Baùc noùi: “Vôï con khoù chòu laø 

do mình, gia ñình oàn aøo laø do mình,… loãi taïi 

toâi, taát caû loãi taïi toâi…”.  

Chuù Minh Thieän noùi leân taát caû söï khoå 

ñau cuûa gia ñình ñeàu do baûn thaân mình ñaõ 

ñem ñeán vì söï aên nhaäu, ñaùnh ñaäp, coi thöôøng, 

maéng chöûi moïi ngöôøi cuûa mình gaây ra. Chuù 

cuõng hoái haän khi nghó ñeán nhöõng haønh ñoäng 

taøn aùc cuûa mình ñaõ gaây ra cho loaøi vaät nhö 

ñoát kieán chôi, boùp coå, ñaäp ñaàu meøo, choù, gaø… 

ñeå aên thòt.  

Khoâng khí buoåi hoïc nhö laéng laïi vì 

nhöõng lôøi aên naên hoái haän chaân tình.  

Baûn thaân con cuõng daáy leân söï aên naên 

hoái haän vì nhöõng lôøi töï phuï cuûa mình ñaõ 

nhaãn taâm ñoå soâng ñoå bieån bao coâng lao khoù 

nhoïc cuûa chò em mình ñaõ phaûi nhoïc nhaèn 
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nuoâi naáng chaêm soùc meï trong nhöõng ngaøy oám 

ñau, nguy khoán… Ñaùng leõ con phaûi noùi lôøi 

thoâng caûm, an uûi noãi khoå cuûa moïi ngöôøi ñeå 

chia seû bôùt söï vaát vaû khoå ñau cuûa hoï, ñaèng 

naøy con laïi noùi nhöõng lôøi töï phuï, coi nhö coâng 

lao cuûa hoï chaúng ra gì, khieán cho chò em con 

caûm thaáy mình coù loãi laàm vaø ñau khoå. Roài caû 

lôøi traùch moùc khoù chòu cuûa con ñaõ gaây ñau 

khoå cho ngöôøi meï hieàn khoán khoå trong luùc 

ñau nhöùc neân khoù chòu, trong luùc caùi cheát saép 

caän keà…  

Chao oâi! Söï ñau loøng aáy con ñaõ khoâng 

daùm thoát neân lôøi maø chæ aâm thaàm aên naên 

saùm hoái. Roài con cuõng nhôù ñeán söï voâ tình cuûa 

mình vaø gia ñình xöa nay ñaõ ñoái xöû thieáu toân 

troïng vôùi nhöõng con meøo, con choù khi cho 

chuùng thöùc aên thöøa, thaät laø toäi nghieäp. Con 

ñaõ chuoäc laïi loãi laàm baèng caùch vieát thö veà 

nhaø khuyeân chò con vaø moïi ngöôøi ñöøng cho 

nhöõng con vaät aáy aên thöùc aên thöøa nöõa, maø 

haõy laáy thöùc aên tröôùc khi aên ñeå rieâng cho 

chuùng nhö khi ñoái xöû vôùi moïi ngöôøi vaäy. Duø 

sao chuùng cuõng laø moät söï soáng nhö nhöõng con 

ngöôøi chuùng ta. 
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Ñoàng thôøi con cuõng ñaõ gôûi lôøi xin loãi 

chung ñeán nhöõng ngöôøi em uùt vaø chò con 

nhaân dòp naêm môùi vöøa roài.  

Roài taát caû nhöõng söï hôøn giaän, nhöõng söï 

böïc töùc, hoái tieác cuûa nhöõng vieäc laøm tröôùc ñaây 

vôùi moïi ngöôøi cuõng ñaõ laéng dòu ñi, vaø töø töø 

ñöôïc thay theá baèng nhöõng söï caûm thoâng vaø 

tha thöù.  

Hoâm qua, khi thaûo luaän ñeán ñoaïn vaên 

moâ taû veà haønh ñoäng oâng Hoaøng doác heát tieàn 

trong tuùi cho ngöôøi haønh khaát vaø hoûi han aân 

caàn khieán chuùng con thaät laø caûm ñoäng vaø 

kính phuïc. Chuùng con thaáy nôi oâng theå hieän 

moät söï ñoåi thay, buoâng xaû heát mình, vöøa caûm 

ñoäng, vöøa khaâm phuïc tröôùc taám loøng ñoä 

löôïng, yeâu thöông cao caû cuûa oâng Hoaøng noï.  

Chuùng con ñaõ lieân heä ñeán lôùp hoïc, ñeán 

söï ñoåi thay cuûa bao ngöôøi qua nhöõng lôøi taâm 

söï vaø boäc baïch. Hình aûnh ñieån hình vaø noãi 

baät nhaát cuûa söï ñoåi thay gaàn gioáng nhö oâng 

Hoaøng trong baøi hoïc, coù leõ ñoù laø söï ñoåi thay 

cuûa chuù Minh Thieän - moät tu sinh cuûa lôùp 

chuùng con hieän giôø.  

Töø söï quaäy phaù gia ñình vaø laùng gieàng 

cuõng nhö thoâ baïo vôùi moïi ngöôøi thaân thích. 
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Töø söï gieát haïi loaøi vaät khoâng thöông tieác, 

khoâng suy nghó, nay chuù ñaõ bieát yeâu thöông 

toân troïng con choù, con meøo baèng caùch cho 

chuùng aên raát caån thaän baèng caùi thau vaø ñeå 

ñeán choã aên ñaøng hoaøng, chuù khoâng phaûi 

quaêng caùi xeït nhö tröôùc ñoù. 

Gaàn Teát, chuù Minh Thieän ñaõ ñieän thoaïi 

xin loãi moïi ngöôøi tröôùc ñaây chuù ñaõ gaây ra ñau 

khoå. Chuù khuyeân vôï ñem quaø bieáu nhöõng 

ngöôøi ngheøo hôn mình nhaân dòp Teát ñeán nôi. 

Roài trong moät chuyeán xe trôû veà thaønh phoá, 

chuù ñaõ giuùp ñôõ cho moät ngöôøi bò thieáu tieàn 

khi ngöôøi naøy khoâng ñuû tieàn traû xe buyùt…  

Taát caû nhöõng vieäc laøm aáy ñaõ giuùp cho 

lôùp hoïc chuùng con coù nhöõng baøi hoïc soáng 

ñoäng veà ñöùc hieáu sinh ñöôïc aùp duïng trong 

cuoäc soáng ñôøi thöôøng.  

Chuù taâm söï vôùi caû lôùp: Sau khi bò nhöõng 

traän beänh tôi taû, gaëp ñöôïc saùch cuûa ñöùc 

Tröôûng Laõo chuù caûm thaáy yeâu thích. Roài ñöôïc 

veà Chôn Nhö tu hoïc, ñöôïc thaân caän ñöùc 

Tröôûng Laõo vaø ñöôïc theo lôùp “Ñöùc Hieáu Sinh” 

neân taâm taùnh daàn daàn thay ñoåi, beänh taät ñaõ 

daàn daàn bò tieâu tröø, caùi aùc ñaõ nhöôøng cho caùi 

thieän, caùi ích kyû nhoû heïp ñöôïc thay theá cho 
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loøng yeâu thöông ñoä löôïng vôùi moïi ngöôøi vaø 

vôùi muoân loaøi.  

Chuùng con ñaõ so saùnh: Ngaøy xöa oâng 

Hoaøng ñaõ nhôø töø tröôøng hieáu sinh cuûa ñöùc 

Phaät taùc ñoäng laøm oâng thay ñoåi taâm taùnh con 

ngöôøi. Töø hung aùc oâng boãng trôû neân nhaân 

haäu, thöông ngöôøi, saün saøng giuùp ñôõ ngöôøi 

ngheøo khoù khoán khoå.  

Ngaøy nay chuù Minh Thieän vaø cuõng nhö 

bao tu sinh chuùng con nhôø nôi töø tröôøng hieáu 

sinh cuûa Thaày, loøng yeâu thöông cuûa Thaày ñaõ 

giuùp chuùng con chuyeån hoùa con ngöôøi, chuyeån 

hoùa taâm hoàn daàn daàn reõ sang thieän heát. Maø 

cuï theå laø baèng nhöõng vieäc laøm haøng ngaøy nhö 

cho nhöõng con vaät beù nhoû thöùc aên bình ñaúng, 

vôùt con kieán trong haàm caàu khoûi bò cheát ñuoái, 

cöùu con nhaùi khi nghe tieáng chuùng keâu do bò 

raén baét, can hai con kieán ñang caén nhau vì 

côn saân giaän, töø töø gôõ con kieán caén ñau maø 

khoâng voäi gaõi chaø naùt keûo chuùng cheát ñi. YÙ 

thöùc hôn khi böôùc ñi ñeå khoûi giaãm ñaïp leân 

nhöõng coân truøng nhoû beù ñang ñi laïi treân maët 

ñaát döôùi chaân. Trong lôùp hoïc, söï phaùt bieåu ñaõ 

ñi vaøo troïng taâm, ngaén goïn nhieàu hôn.  

Vaø coù leõ caùi hay nhaát laø nhöõng lôøi boäc 

baïch cuûa nhöõng tu sinh veà nhöõng vieäc laøm 
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laàm loãi cuûa mình tröôùc ñaây vaø söï aên naên, saùm 

hoái chaân tình. Coù leõ taùnh thieän nôi chuùng con 

daàn daàn thöùc daäy, loøng töø nôi chuùng con ñöôïc 

naûy nôû hôn, neân ñaõ khieán cho chuùng con coù 

caùi nhìn quay voâ, vaø thaáy ñöôïc nhöõng caùi xaáu, 

caùi aùc nôi mình maø baáy laâu nay noù nguû ngaàm 

vaø bò che ñaäy.  

Chính töø tröôøng hieáu sinh töø töøng trang 

giaùo aùn cuûa Thaày ñaõ thaám daàn vaøo traùi tim 

khoái oùc chuùng con. Vì theá maø chuùng con ñaõ 

nhieàu ngöôøi noùi leân söï bieát ôn cuûa mình ñoái 

vôùi lôùp hoïc hieáu sinh naøy.  

Noùi ñeán lôùp hoïc, chuùng con khoâng sao 

queân ñöôïc söï khoù nhoïc cuûa Thaày ñaõ giuùp cho 

chuùng con coù ñöôïc caùi may maén hoâm nay. 

Ñöôïc dìu daét trong tình yeâu thöông vaø trí tuïeâ 

sieâu vieät tuyeät vôøi, theå hieän qua nhöõng baøi 

hoïc hieáu sinh ñaày caûm ñoäng vaø cuõng nhö 

nhöõng böùc thö thaêm hoûi khích leä nhöõng ngaøy 

thaùng qua…  

Chuùng con cuõng bieát ôn ñeán caû nhöõng tu 

sinh trong lôùp ñaõ taïo neân ñöôïc moät lôùp hoïc, 

ñeå moïi ngöôøi cuøng ñöôïc ñoåi trao kinh nghieäm 

vaø söï hieåu bieát cuûa mình ñeå cuøng giuùp nhau 

hieåu ñöôïc baøi hoïc saâu hôn. Con nhaän thaáy söï 

thaûo luaän ôû lôùp hoïc gioáng nhö moät söï tö duy 
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taäp theå ñaõ boå sung cho nhöõng tri kieán, nhöõng 

nhaän thöùc chöa ñöôïc roõ raøng. Taïo caûm höùng 

ñeå ñaøo saâu suy nghó, neân nhôø theá maø baøi hoïc 

ñöôïc hieåu ñaày ñuû saâu saéc hôn. 

Nhöõng caâu chuyeän keå theâm, nhöõng vieäc 

laøm haèng ngaøy trong cuoäc soáng cuûa tu sinh ñaõ 

minh hoïa cho baøi hoïc trôû neân soáng ñoäng, gaàn 

guõi hôn. Vì vaäy, con thaáy raèng nhôø lôùp hoïc 

neân con coù ñöôïc nhieàu söï ñaøo saâu ôû nhieàu 

khía caïnh cuûa baøi hoïc do nhieàu tu sinh ñaõ 

ñem laïi. 

Ñoàng thôøi töø lôùp hoïc naøy ñaõ giuùp cho con 

hoïc taäp nhieàu ñöùc haïnh toát ñeïp töø nhöõng 

göông haïnh cuûa thaày ñöùng lôùp, cuûa quyù thaày, 

quyù sö vaø nhöõng Phaät töû khaùc.  

Nhöõng phong caùch ñieàm ñaïm, maãu möïc 

cuûa baùc Thanh Taâm, sö Töø Quang, thaày 

Phöôùc Toàn, thaày Thanh Quang, phaät töû Kim 

Quang… Söï khieâm haï, chan hoøa, giaûn dò nhö 

sö Giaùc Thöôøng, sö Giaùc Thöùc, thaày Chôn 

Thaønh…  

Söï soâi noåi nhieät tình nhö baùc Minh Höõu, 

baùc Giaùc Thoï, baùc Minh Trí. Söï maïnh meõ, töï 

nhieân nhö sö Minh Phöôùc, phaät töû Gia 

Phong, thaày Thieän Trung, thaày Taâm Tònh, 
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phaät töû Minh Thieän. Söï caàn cuø chaêm chæ luoân 

xung phong phaùt bieåu töø ñaàu nhö thaày Minh 

Nhaân. Söï töø toán oân toàn aùi ngöõ nhö thaày 

Thanh Quang, sö Töø Quang. Söï neà neáp 

chuyeân caàn vaø maãu möïc nhö thaày Phöôùc Toàn, 

phaät töû Kim Quang, cuøng bao taám göông toát 

ñeïp khaùc ñaõ giuùp cho con coù nhöõng göông 

haïnh ñaïo ñöùc soáng ñoäng ñeå noi theo hoïc taäp 

vaø reøn luyeän ñaïo ñöùc tö caùch cho mình.  

Beân caïnh ñoù cuõng coù nhöõng tu sinh hay 

trình baøy laïc ñeà baøi hoïc laøm cho moïi ngöôøi 

khoù chòu… nhöng cuõng laïi trôû thaønh ñoái töôïng 

cho chuùng con xaû taâm ñöôïc toát hôn. Nhôø vaäy 

maø ñaõ voâ tình reøn luyeän cho chuùng con nhöõng 

ñöùc tính nhaãn nhuïc, tuøy thuaän vaø baèng loøng 

tröôùc nhöõng baøi phaùt bieåu daøi doøng, khoâng 

vöøa yù.   

Con cuõng suy nghó: Mình cuõng ñaõ töøng 

bò laïc ñeà, bò daøi doøng, bò cuït ñuoâi, haáp taáp, 

thieáu ñaàu thieáu ñuoâi, noùi naêng thieáu khieâm 

toán, khieâm nhöôøng. Chaéc luùc aáy cuõng ñaõ gaây 

ra söï khoù chòu cho moïi ngöôøi laém ñaáy nhæ? 

Nghó vaäy con thaáy loøng mình hoan hyû vôùi 

moïi ngöôøi vaø thaàm bieát ôn moïi ngöôøi ñaõ töøng 

naâng ñôõ  tha thöù cho mình.  
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Con suy nghó: Coù leõ lôùp hoïc theá naøy laø 

phöông caùch reøn luyeän Ñònh Voâ Laäu vaø tö 

caùch tuyeät vôøi ñaáy nhæ? Bôûi vì töø nôi ñaây ñaõ 

taïo neân moät khoâng khí soâi ñoäng loâi cuoán bôûi 

söï ñoùng goùp chaân tình cuûa moïi ngöôøi giuùp cho 

con coù söï haøo höùng ñaøo saâu vaøo tö duy, suy 

nghó cuûa mình.  

Thaày Thanh Quang cuõng noùi vôùi lôùp 

raèng: Ñaây laø moät dòp hieám coù töø tröôùc tôùi 

nay!  

Chuùng con cuõng thaáy töï haøo vì mình laø 

nhöõng ngöôøi ñöôïc may maén vaø ñi tröôùc moïi 

ngöôøi tham döï lôùp ñaøo taïo naøy. Thöa Thaày, 

baøi hoïc “Taïi Sao Ta Phaûi Nieäm Phaät?”. Theo 

con nhaän thaáy coù thaät nhieàu yù nghóa. Söï thay 

ñoåi nhanh choùng cuûa oâng Hoaøng töø hung baïo 

chuyeån sang nhaân haäu thöông ngöôøi moät caùch 

baát ngôø ñaõ cho chuùng con thaáy ñöôïc söï dieäu 

kyø cuûa töø tröôøng hieáu sinh töø Ñöùc Phaät. Ñoàng 

thôøi cuõng khieán con lieân töôûng ñeán moät khía 

caïnh khaùc cuûa con ngöôøi: ñoù laø söï maïnh meõ, 

huøng löïc cuûa oâng Hoaøng.  

Con nghó, coù phaûi chaêng oâng Hoaøng laø 

moät ngöôøi “soáng heát mình” neân môùi coù nhöõng 

haønh ñoäng vaø vieäc laøm theå hieän haïnh buoâng 

xaû thöông ngöôøi tuyeät vôøi ñeán nhö vaäy? Haønh 
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ñoäng vaø lôøi noùi cuûa oâng ñoái vôùi ngöôøi haønh 

khaát oám kia theå hieän moät taâm hoàn cao 

thöôïng tuyeät vôøi. Coù phaûi chaêng tröôùc ñaây do 

khoâng hieåu bieát veà loøng cao thöôïng neân oâng 

ñaõ soáng heát mình vôùi baûn naêng hung döõ vaø 

saün saøng chaø ñaïp moïi ngöôøi ñeå theå hieän söï 

ñoäc toân vaø möu lôïi cho mình. OÂng coi thöôøng 

moïi ngöôøi, cho mình laø treân heát, vì khoâng coù 

ai ñeå oâng khaâm phuïc hôn mình.  

Ñeán khi gaëp ñöôïc Phaät, ñöôïc ñoái dieän 

vôùi tình yeâu thöông cao thöôïng toûa ra töø ñöùc 

Phaät neân oâng ñaõ hieåu ra vaø buoâng xaû heát 

mình ñeå soáng chan hoøa vôùi tình yeâu thöông 

cao thöôïng ñoù khoâng coøn ñeà cao baûn ngaõ cuûa 

mình.  

Cuõng nhö 10 vò söù giaû ñeán thænh ñöùc 

Phaät veà nöôùc, nhöng khi ñöôïc nghe Phaät 

thuyeát phaùp veà tình yeâu thöông, hoï ñaõ giaùc 

ngoä vaø buoâng xaû caùi moät vaø trôû thaønh nhöõng 

baäc A-la-haùn giaûi thoaùt moät caùch nhanh 

choùng phi thöôøng.  

Coù phaûi chaêng nhöõng vò naøy cuõng laø 

nhöõng con ngöôøi tröôùc ñoù hoï ñaõ soáng moät 

caùch “heát mình”?  
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Con thaáy trong caâu chuyeän keå veà ngaøi 

Ngoïc Laâm - Quoác sö thôøi nhaø Thanh beân 

Trung Hoa cuõng ñaõ coù ñoaïn keå laïi chuyeän 

moät vieân töôùng cöôùp khi ñöôïc chöùng kieán 

göông haïnh vaø taám loøng bao dung cao thöôïng 

cuûa ngaøi Ngoïc Laâm ñaõ töï nguyeän boû ngheà aên 

cöôùp vaø xin theo ngaøi xuaát gia laøm ñeä töû cuûa 

ngaøi.  

Con nghó coù phaûi chaêng hoï cuõng laø 

nhöõng con ngöôøi soáng heát mình? Tröôùc ñaây 

hoï ngang ngöôïc vì khoâng khaâm phuïc coù ngöôøi 

naøo hôn mình. Theá neân, tröôùc taám loøng bao 

dung, tình thöông yeâu cao thöôïng cuûa ngaøi 

Ngoïc Laâm, hoï ñaõ thaáy ñöôïc söï cao thöôïng 

neân hoï kính phuïc vaø buoâng xaû nhanh choùng 

ñeå soáng vôùi tình yeâu thöông cao thöôïng cuûa 

mình?  

Ñieàu aáy nhö noùi vôùi con raèng: Chính 

tình yeâu thöông ñaõ khieán cho con ngöôøi trôû 

neân cao thöôïng, saün saøng buoâng xaû ñeå hoøa 

chung vôùi moïi ngöôøi. Do ñoù maø hoï coù nhöõng 

haønh ñoäng thaät phi thöôøng.  

Nhöõng haønh ñoäng cuûa caäu beù con daùm 

neùm ñaù vaøo xe ñeå caàu cöùu ngöôøi phuï mình 

giuùp baø cuï taät nguyeàn bò naïn thaät laø gan daï. 

Caäu beù beân bôø bieån neùm nhöõng con sao bieån 
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saép cheát khoâ xuoáng nöôùc ñeå cöùu soáng chuùng 

moät caùch hoàn nhieân, ñaày nhaãn naïi khieán caûm 

ñoäng loøng ngöôøi.  

Cuõng nhö hình aûnh coâ beù Höôøng vì 

thöông baïn taät nguyeàn neân ñaõ taän tình coõng 

baïn bao naêm trôøi laën loäi tôùi tröôøng maëc trôøi 

möa gioù, khieán bao ngöôøi ca ngôïi khoâng heát 

lôøi.  

Thaùi Töû thöông con thieân nga bò thöông 

neân baát chaáp söï mích loøng vôùi ngöôøi anh em 

hoï cuûa mình ñeå cöùu cho ñöôïc con vaät ñaùng 

thöông toâi nghieäp.  

Chuùng con ñaõ khoâng caàm ñöôïc nöôùc maét 

khi thaáy hình aûnh cuûa ngöôøi meï treû lieàu 

mình ñeå cöùu con, xoâng vaøo löûa döõ vaø laáy thaân 

mình che chôû cho con ñeå con khoûi bò thanh 

xaø nhaø ñaäp xuoáng ñeán noãi bò baát tænh vaø phaûi 

mang moät veát seïo xaáu xí treân khuoân maët suoát 

ñôøi!  

OÂi! Taám loøng hy sinh cuûa ngöôøi meï ñaõ 

queân mình vì con thaät laø vó ñaïi! Thaät laø cao 

caû quaù tuyeät vôøi!  

Treân lôùp, chuùng con ñaõ khoâng tieác lôøi ca 

ngôïi vaø taùn thaùn tröôùc taám loøng hy sinh cao 

caû cuûa baø.  
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Cuõng nhö haønh ñoäng cuûa con chim öng 

ñaõ lieàu mình vì chuû. Saün saøng hy sinh, chaáp 

nhaän cheát ñeå cöùu Thaønh Caùt Tö Haõn khoûi 

phaûi uoáng nöôùc coù ñoäc, neân ñaõ lieàu mình lao 

vaøo haát ñoå coác nöôùc cuûa oâng, duø bieát oâng seõ 

cheùm cheát mình. Taám göông hy sinh cuûa moät 

con vaät chaáp nhaän cheát ñeå cöùu soáng moät con 

ngöôøi, thaät söï ñaõ laøm cho taâm hoàn chuùng con 

voâ cuøng rung ñoäng! Moät haønh ñoäng hy sinh 

cao thöôïng phi thöôøng ñaùng ñeå cho chuùng con 

hoïc hoûi vaø thaùn phuïc.  

Nhöõng taám göông cao thöôïng tuyeät vôøi 

aáy ñaõ naâng daàn taâm thöùc cuûa chuùng con, ñöa 

chuùng con ñeán gaàn vôùi nhöõng taâm hoàn thaùnh 

thieän töøng ngaøy.  

Moãi laàn nghó ñeán loøng yeâu thöông, söï 

tha thöù vaø giuùp ñôõ nôi mình vôùi moïi loaøi 

chuùng con boài hoài nhôù ñeán ngöôøi dìu daét, 

ñang töøng böôùc naâng ñôõ cho mình. Nhöõng khi 

cöùu ñöôïc con kieán ñen thoaùt khoûi söï caén xeù 

cuûa nhöõng con kieán vaøng, nhìn thaáy chuùng boû 

chaïy ñi nhö möøng rôõ, loøng chuùng con hoan hyû 

vaø sung söôùng voâ cuøng. Vaø nhöõng khi vì cöùu 

chuùng khoâng kheùo neân ñaõ laøm cho chuùng bò 

cheát ñi, loøng chuùng con laïi xoùt xa vaø ngaäm 
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nguøi thöông tieác vì söï caåu thaû khoâng kheùo 

cuûa mình, roài coá nghó ñeå tìm caùch kheùo hôn.  

Moãi laàn thoï trai chuùng con ñeàu laáy moät 

ít thöùc aên ñeå rieâng tröôùc khi aên, ñeán sau ñoù 

boá thí cho nhöõng con vaät keùm phöôùc, ít may 

maén hôn mình. Thoâng thöôøng nhöõng con 

kieán hay keùo ñeán aên sôùm nhaát. Nhìn thaáy 

chuùng keùo töøng ñaøn vaø hoái haû chaïy thaät 

nhanh nhö vui möøng vaø sung söôùng, loøng con 

caûm thaáy vui vui. Con nghó, mình chöa giuùp 

ñôõ ñöôïc ai ñieàu gì thì ít ra cuõng giuùp ñöôïc cho 

nhöõng con kieán thoaùt cheát vaø no loøng. Nhö 

theá, mình cuõng ñaõ laøm ñöôïc moät vieäc coù yù 

nghóa treân ñôøi.  

Vöøa qua, khi nghe chuyeän thaày Chôn 

Thaønh veà nhaø giuùp meï trong côn nguy khoán 

cuûa cuoäc ñôøi. Chuùng con thaät sö xuùc ñoäng vaø 

vui möøng khi nghe thaày keå cuï baø baây giôø ñaõ 

aên ñöôïc moät böõa 2 löng baùt côm maø tröôùc ñoù 

chæ uoáng toaøn söõa vaø söï soáng ñöôïc tính töøng 

ngaøy.  

Chuùng con kinh ngaïc hôn khi ñöôïc nghe 

cuï baø ñöôïc Tröôûng Laõo xaùc nhaän ñaõ chöùng 

“Phaùp Nhaõn Thanh Tònh” vaø khoâng coøn phaûi 

taùi sanh nöõa! Thaät laø hy höõu! Con nghó thaày 

Chôn Thaønh laø ngöôøi haïnh phuùc nhaát treân 
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ñôøi. Coøn gì sung söôùng vaø haïnh phuùc hôn khi 

söï tu taäp cuûa mình ñaõ ñem laïi lôïi ích thieát 

thöïc cho ngöôøi thaân, nhaát laø ñoái vôùi ngöôøi meï 

thaân yeâu nhaát treân ñôøi naøy. Con nhö sung 

söôùng laây vaø haïnh phuùc laây vôùi thaày Chôn 

Thaønh  

Con nghó: OÂi! Neáu nhö con maø laøm ñöôïc 

nhö thaày Chôn Thaønh ñoái vôùi meï mình thì 

thaät laø loøng con ñaõ quaù thoûa maõn vaø haïnh 

phuùc laém roài!  

Caâu chuyeän maø thaày Chôn Thaønh cöùu 

meï maø con nghe ñöôïc ñaõ trôû thaønh moät baøi 

hoïc hieáu sinh soáng ñoäng, khích leä con hôn 

trong söï tu taäp cuûa chính mình.  

Caû ngaøy hoâm aáy con nhö laëng ngöôøi 

trong tình töông yeâu vaø haïnh phuùc maø thaày 

Chôn Thaønh ñaõ mang ñeán. Vaø con thaáy mình 

thaät laø dieãm phuùc khi ñöôïc nghe keå caâu 

chuyeän naøy.  

Con thaáy thaày Chôn Thaønh ñaõ aùp duïng 

Ñöùc Hieáu Sinh ñeå giuùp meï khi thaày thì thaàm 

phaân tích vôùi meï raèng: Söï ñau nhöùc trong 

ngöôøi laø do tröôùc ñaây gieát haïi chuùng sanh quaù 

nhieàu… khieán cuï baø chaûy nöôùc maét, aên naên 

vieäc aùc cuûa mình. Vaø thaät laø maàu nhieäm thay, 
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sau ñoù cuï baø ñaõ khoûe trôû laïi vaø aên ñöôïc côm 

maø tröôùc ñoù chæ uoáng toaøn laø söõa.  

Chuùng con caøng thaám thía hôn veà tình 

caûm thaâm traàm maø Thaày ñaõ giuùp cho thaày 

Chôn Thaønh vaø cuï baø khi Thaày ñieän ra 

khuyeân thaày Chôn Thaønh trôï duyeân meï haõy 

ñeå taâm thanh thaûn, an laïc… vaø roài söï maàu 

nhieäm ñaõ xaûy ra vôùi cuï baø. Chuùng con chaúng 

bieát noùi gì hôn caâu: “Thaät laø hy höõu!” vaø 

trong loøng traøo daâng moät nieàm caûm xuùc saâu 

xa veà Thaày.  

Neáu khoâng coù Thaày thì laøm sao thaày 

Chôn Thaønh coù ñöôïc haïnh phuùc hoâm nay? Vaø 

chuùng con ñeán bao giôø môùi coù ñöôïc tình yeâu 

thöông ñeán söï soáng cuûa muoân loaøi? Mang laïi 

söï an bình cho moïi loaøi, cho moïi ngöôøi vaø 

ngay caû baûn thaân chuùng con?   

Nghó ñeán söï may maén cuûa mình, chuùng 

con thaàm mong öôùc sao cho Thaày luoân toàn taïi 

maõi vôùi ñôøi ñeå moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc lôïi ích an 

vui.  
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Baøi thöù taùm 

ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH 

VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY 
--o0o-- 

ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH 
(Phöôùc Toàn) 

I-  ÑAÏO ÑÖÙC HIEÁU SINH LAØ GÌ? 

Chöõ “Ñaïo” ôû ñaây coù nghóa laø “loøng yeâu 

thöông” chöù khoâng coù nghóa theo toân giaùo 

“Ñaïo” laø con ñöôøng.  

Chöõ “Ñöùc” coù nghóa laø: Ñöùc Töø, Ñöùc Bi, 

Ñöùc Hyû, Ñöùc Xaû trong Töù Voâ Löôïng Taâm. Voâ 

löôïng coù nghóa laø khoâng theå löôøng ñöôïc, 

khoâng cuøng taän, voâ bôø beán.  

Chöõ “Hieáu” coù nghóa laø söï hieáu thaûo, leã 

ñoä, quyù meán, toân troïng Ví duï: Nhö con chaùu 

coù hieáu thaûo vôùi oâng, baø, cha, meï...  

Chöõ “Sinh” coù nghóa laø sinh maïng, laø söï 

soáng, sinh ra.  
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Ñaïo Ñöùc Hieáu Sinh laø loøng thöông yeâu 

söï soáng roäng lôùn ñöôïc xuaát phaùt töø taâm töø, 

taâm bi, taâm hyû, taâm xaû ñoái vôùi taát caû chuùng 

sinh treân haønh tinh naøy.   

Taâm töø laø loøng thöông yeâu söï soáng ñoái 

vôùi taát caû muoân loaøi vaïn vaät treân haønh tinh 

naøy.  

Taâm bi laø loøng thöông xoùt, xoùt xa tröôùc 

caûnh ñau ñôùn, keâu la, giaãy giuïa, khoå ñau cuûa 

taát caû caùc loaøi chuùng sinh, thöông xoùt tröôùc 

caûnh baát hoøa, baát an cuûa moâi tröôøng soáng 

treân haønh tinh naøy...  

Taâm hyû laø loøng vui möøng tröôùc taát caû 

moïi ngöôøi, moïi loaøi vaät, moïi söï soáng vaø moâi 

tröôøng soáng treân haønh tinh naøy ñöôïc soáng 

bình yeân, an vui vaø haïnh phuùc...  

Taâm xaû laø xaû boû heát taát caû nhöõng thoùi 

quen xaáu aùc saùt haïi, aên thòt, gaây ñau khoå cho 

mình, cho ngöôøi, cho moïi loaøi vaät vaø moïi söï 

soáng treân haønh tinh naøy.  

Ñaïo ñöùc hieáu sinh coøn laø moät haønh ñoäng 

ñaïo ñöùc cao ñeïp tuyeät vôøi qua lôøi khuyeân daïy 

cuûa Ñöùc Phaät Thích Ca Maâu Ni caùch ñaây hôn 

2550 naêm taïi nöôùc AÁn Ñoä, “Khoâng neân gieát 

haïi chuùng sinh”.  
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Lôøi khuyeân daïy: “Khoâng neân gieát haïi 

chuùng sinh” ngaén goïn, nheï nhaøng, tha thieát 

vaø mang ñaày ñuû yù nghóa, tính chaát ñöôïm 

nhuaàn loøng yeâu thöông cuûa ñöùc Phaät ñoái vôùi 

loaøi ngöôøi treân haønh tinh naøy. Lôøi khuyeân 

“Khoâng neân gieát haïi chuùng sinh” coøn mang 

tính chaát ñi ngöôïc laïi ñôøi soáng, thoùi quen laâu 

ñôøi cuûa con ngöôøi laø öa thích saùt haïi vaø aên 

thòt chuùng sinh. Vì loaøi ngöôøi töø xa xöa ñeán 

nay, töø môùi sinh ra cho ñeán cheát  ñi khoâng ai 

maø khoâng coù haønh ñoäng, thoùi quen gieát haïi 

vaø aên thòt chuùng sinh caû.   

Cuõng töø nhöõng haønh ñoäng thoùi quen aùc 

khoâng coù ñöùc hieáu sinh, thöôøng gieát haïi vaø aên 

thòt chuùng sinh neân loaøi ngöôøi phaûi gaët laáy 

quaû khoå ñau voâ vaøn.  

Nhö mình ñaõ bieát töø ngaøn xöa cho ñeán 

ngaøy nay khaép nôi nôi, choán choán treân theá 

giôùi, khoâng coù choã naøo, ngaøy naøo, giôø phuùt 

giaây naøo maø caùc loaøi chuùng sinh ngöng döùt 

tieáng keâu la, gaøo theùt, ñau ñôùn, giaãy giuïa, reân 

ræ, caàu cöùu döôùi baøn tay saùt haïi cuûa loaøi 

ngöôøi. Chuùng sinh bò cheát döôùi löôõi dao treân 

thôùt cuûa töøng moãi gia ñình, trong laøng, trong 

xoùm, nôi chôï heø phoá xaù... vaø loaøi ngöôøi gieát 

baèng thuû coâng cho ñeán maùy moùc hieän ñaïi nhö 

ngaøy nay, cöù moãi phuùt troâi qua laø coù haøng 
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traêm, haøng ngaøn, haøng trieäu trieäu con vaät bò 

gieát cheát trong nguoàn maùy chaïy moät caùch 

thaûn nhieân, khoâng moät chuùt loøng thöông xoùt 

cho con vaät ñau khoå tröôùc khi cheát.    

Maùu cuûa chuùng sinh chaûy nhö soâng, 

xöông cuûa chuùng sinh chaát cao nhö nuùi, söï 

cheát choùc ñau ñôùn, ruøng rôïn cuûa caùc loaøi vaät 

voâ löôïng, voâ bieân khoâng laøm sao maø keå cho 

heát ñöôïc. Söï soáng cuûa caùc loaøi vaät cuõng bò thu 

nhoû laïi, coù nhöõng loaøi vaät phaûi vaéng maët treân 

haønh tinh naøy bôûi söï taøn phaù moâi tröôøng 

soáng thieân nhieân cuûa con ngöôøi.  

Nhìn nhöõng hình aûnh ñau thöông naøy 

laøm sao mình khoâng xoùt thöông cho ñöôïc vaø 

cuõng khoâng bieát noùi vôùi ai ñaây khi nhöõng 

thoùi quen aùc saùt haïi vaø aên thòt cuûa con ngöôøi 

ñaõ huaân taäp töø thuôû aáu thô khi môùi bieát aên 

do cha, meï ñuùc cho ñeán lôùn khoân vaø töø laâu 

ñôøi ñaõ huaân taäp thaønh neáp nhaên, thaønh coäi 

reã trong naõo oùc taâm hoàn.   

Döôùi ñoâi maét cuûa ñöùc Phaät, nhìn thaáy 

caûnh ñau thöông, khoå ñau cuûa chuùng sinh 

loøng thöông yeâu roäng lôùn voâ bôø, voâ beán, nhö 

trôøi, nhö bieån, nhö ngöôøi meï thaáy ñöùa con 

yeâu quyù cuûa mình ñang ñau khoå, giaãy giuïa, 

gaøo theùt, khoùc la, caàu cöùu thì laøm sau Ngaøi 
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khoâng khuyeân chuùng ta “Khoâng neân gieát haïi 

chuùng sinh” cho ñöôïc. Vì Ngaøi thaáy raát roõ con 

ngöôøi taïo aùc saùt sinh, haïi vaät, aên thòt thì seõ 

laõnh laáy nhöõng söï khoå ñau voâ cuøng taän, töø 

ñôøi naøy sang ñôøi khaùc, töø môùi sinh ra cho 

ñeán cheát ñi ñeàu soáng trong ñau khoå, vì luaät 

nhaân quaû raát coâng baèng khoâng tha thöù baát cöù 

moät ai.  

Töø nhaân khoâng ñöùc hieáu sinh, thöôøng 

saùt haïi vaø aên thòt chuùng sinh maø con ngöôøi 

phaûi laõnh laáy quaû baùo ñau khoå nhö: ñau oám 

beänh taät, tai naïn, thieân tai, luõ luït, baõo toá, 

soùng thaàn, ñoäng ñaát, nuùi löûa, caûnh chieán 

tranh con ngöôøi gieát con ngöôøi, taøn saùt laãn 

nhau...   

Hôn nöõa laø moïi söï khoå ñau cuûa con 

ngöôøi phaûi gaët laáy cuõng töø do nhaân voâ minh 

neân môùi taïo ra aùc nghieäp saùt sinh, haïi vaät, 

aên thòt ñeå roài phaûi laõnh quaû aùc ñau khoå. Vaø 

cuõng töø do khoâng thaáy ñöôïc nhaân quaû thieän 

aùc, khoå vui, khoâng thaáy ñöôïc caùc phaùp voâ 

thöôøng luoân thay ñoåi lieân tuïc theo quy luaät 

cuûa nhaân quaû vuõ truï töø thieän sang aùc - töø aùc 

sang thieän, neân chaáp ngaõ cho raèng caùc phaùp 

treân theá gian naøy laø thöôøng haèng baát bieán, laø 

ta, laø cuûa ta, laø töï ngaõ cuûa ta, roài chaáp thuû 

ñaém meâ say theo duïc laïc cuûa theá gian, theo 



   ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY -  TẬP I 

 204 

 

vaät chaát voâ thöôøng vaø taïo ra voâ vaøn aùc phaùp, 

neân khoâng thoaùt ra ñöôïc voøng quy luaät cuûa 

nhaân quaû vuõ truï, neân cöù maõi ñau khoå töø ñôøi 

naøy sang ñôøi khaùc. 

Taát caû moïi söï soáng treân haønh tinh naøy 

ñeàu do caùc duyeân nhaân quaû taùc thaønh cho neân 

coù söï thay ñoåi cuûa caùc phaùp lieân tuïc xaûy ra 

maø trong kinh saùch goïi laø söï voâ thöôøng cuûa 

caùc phaùp, do söï thay ñoåi voâ thöôøng theo quy 

luaät nhaân quaû maø moïi söï soáng cuûa caùc loaøi 

chuùng sinh treân haønh tinh naøy hoaøn toaøn 

phaûi chòu moïi söï khoå ñau.   

Cuõng töø voâ minh khoâng thaáy, khoâng 

bieát, khoâng ñöôïc hoïc hieåu, khoâng ñöôïc tu taäp 

reøn luyeän ñaïo ñöùc hieáu sinh, khoâng coù loøng 

thöông yeâu söï soáng cuûa muoân loaøi, khoâng caûm 

nhaän ñöôïc caùc loaøi chuùng sinh cuõng coù söï 

soáng khoå vui nhö mình neân voâ tình, coá yù gieát 

haïi, aên thòt chuùng sinh maø khoâng coù moät 

chuùt loøng thöông xoùt, töï taïo nhaân aùc cho 

mình, töï laøm khoå ñau cho mình, cho moïi loaøi 

vaät. Vì theá, con ngöôøi vaø caùc loaøi vaät ñeàu phaûi 

chòu quaû ñau khoå. Cho neân, ñöùc Phaät khoâng 

theå naøo khoâng khuyeân mình: “Khoâng neân gieát 

haïi chuùng sinh” ñeå giuùp cho mình döøng ngay 

haønh ñoäng aùc saùt sinh haïi vaät vaø aên thòt, 
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chaám döùt ngay nhaân aùc, caùi nhaân gaây ra ñau 

khoå cho moïi söï soáng treân haønh tinh naøy.  

Ñöùc Phaät thaáy roõ luaät nhaân quaû vaø vì 

loøng thöông yeâu cuûa Ngaøi ñoái vôùi chuùng sinh, 

neân Ngaøi khuyeân mình: “Khoâng neân gieát haïi 

chuùng sinh” vaø phaûi tu taäp reøn luyeän trau doài 

“Ñöùc Hieáu Sinh”.  

Nhö treân ñaõ noùi “Ñöùc Hieáu Sinh” laø loøng 

thöông yeâu söï soáng treân haønh tinh naøy, ñöôïc 

xuaát phaùt töø taâm töø, bi, hyû, xaû.  

Muoán chaám döùt moïi söï ñau khoå thì mình 

phaûi reøn luyeän, tu taäp, trau ñoài loøng thöông 

yeâu cuûa mình ñoái vôùi taát caû söï soáng cuûa muoân 

loaøi vaïn vaät treân haønh tinh naøy.  

Loøng thöông yeâu aáy ñöôïc thöïc hieän qua 

nhieàu caáp ñoä (hieáu sinh) nhö:  

1/ Caáp ñoä thöù nhaát laø thöïc hieän ñaïo ñöùc 

hieáu sinh ñoái vôùi chính baûn thaân mình.  

2/ Caáp ñoä thöù hai laø thöïc hieän ñaïo ñöùc 

hieáu sinh cuûa mình ñoái vôùi moïi ngöôøi.  

3/ Caáp ñoä thöù ba laø thöïc hieän ñaïo ñöùc 

hieáu sinh cuûa mình ñoái vôùi moïi loaøi ñoäng vaät.  

4/ Caáp ñoä thöù tö laø thöïc hieän ñaïo ñöùc 

hieáu sinh cuûa mình ñoái vôùi thaûo moäc, thieân 

nhieân moâi tröôøng soáng.  
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II-  THÖÏC HIEÄN ÑAÏO ÑÖÙC HIEÁU SINH 

ÑOÁI VÔÙI CHÍNH BAÛN THAÂN MÌNH NHÖ 

THEÁ NAØO? 

Thöïc hieän ñaïo ñöùc hieáu sinh ñoái vôùi 

chính baûn thaân mình laø mình phaûi bieát 

thöông yeâu söï soáng an vui cuûa chính mình, 

bieát thöông xoùt nhöõng noãi ñau khoå cuûa thaân 

taâm mình, bieát hoan hyû vui möøng khi mình 

soáng ñöôïc haïnh phuùc an laønh trong thieän 

phaùp, bieát tu taäp xaû boû taát caû loøng ham 

muoán, saân haän, si meâ, ngaõ maïn, loøng nghi 

ngôø vaø nhöõng aùc phaùp trong thaân taâm mình...  

Mình vaø moïi ngöôøi soáng ôû ñôøi thöôøng 

noùi, toâi thöông ngöôøi naøy, yeâu meán ngöôøi kia, 

nhöng khi xeùt laïi baûn thaân mình vaø ngöôøi 

bieát ngay laø lôøi noùi khoâng chaân thaät, vì chính 

mình khoâng thöông ñöôïc mình, thöôøng laøm 

cho mình ñau khoå, töø thaân mình laønh maïnh 

laøm cho trôû neân khoå ñau, beänh taät... thì laøm 

sao thöông ngöôøi khaùc ñöôïc. Tình thöông aáy 

chæ laø tình thöông mang tính chaát duïc, chaáp 

ngaõ, chieám höõu, thöông roài gaây khoå ñau cho 

nhau chöù khoâng mang laïi haïnh phuùc nhö 

tình thöông cuûa ñöùc hieáu sinh taâm töø, taâm bi, 

taâm hyû, taâm xaû.  
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Chính mình khoâng thöông ñöôïc mình laø 

nhö theá naøo?   

Töùc laø thöôøng ngaøy mình töï laøm khoå 

mình, nhö thaân mình töø khi cha meï sinh ra 

thì khoâng coù mang nhöõng beänh nghieän ngaäp 

gì, lôùn leân mình chaïy theo duïc laïc ôû ñôøi, neân 

taäp theo nhöõng thoùi quen xaáu aùc saùt sinh haïi 

vaät, aên thòt, huùt thuoác, uoáng röôïu... laøm cho 

thaân mình phaûi chòu nhöõng haäu quaû khoå ñau 

nhö: beänh ñau, tai naïn, taät nguyeàn, cheát yeåu. 

Nghieän ngaäp caùc chaát ñoäc khoù boû nhö thoùi 

quen huùt thuoác, uoáng röôïu, chích huùt xì ke, 

ma tuùy... ñaáy laø töï mình haïi mình veà thaân 

laøm thaân mình ñau khoå suoát caû ñôøi. Coøn veà 

taâm thì thöôøng hay noùng giaän, saân haän, töùc 

toái, ganh ngheùt, tî hieàm... luoân luùc naøo cuõng 

ñem nhöõng thöù ñau khoå töø beân ngoaøi vaøo 

trong taâm cuûa mình, nuoâi döôõng nhöõng aùc 

phaùp ôû trong taâm. Nhö coù ngöôøi noùi: “Toâi 

giaän oâng aáy, baø kia hôn caû chuïc naêm nay, gaëp 

maët toâi khoâng theøm nhìn”. Nghe thích nhöõng 

aâm thanh lôøi ca tieáng haùt, laøm cho taâm mình 

ñau khoå trong thaát tình luïc duïc cuûa theá 

gian...  

Mình khôûi taâm tham, saân, si, maïn, nghi, 

thaát tình luïc duïc laø khoâng coù taâm töø ñoái vôùi 

mình, khoâng bieát thöông mình. Mình tham 
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taøi, tham danh, tham saéc ñeïp, tham aên, tham 

nguû laø ngöôøi khoâng bieát thöông mình, vì baét 

thaân mình phaûi laøm vieäc cöïc khoå, laøm hao 

toån söùc löïc... ñeå phuïc vuï nuoâi lôùn cho nhöõng 

thöù tham naøy.  

Mình tu haønh eùp xaùc öùc cheá thaân taâm, 

nhòn aên, ngoài kieát giaø ñau chaân khoâng chòu 

xaû ra, ñoát lieàu treân ñaàu, ñoát ngoùn tay, töï 

thieâu ñeå cuùng döôøng hay laáy thaân mình laøm 

vaät hy sinh cho toân giaùo... laø mình khoâng 

bieát thöông mình, khoâng coù taâm töø (loøng 

thöông yeâu) ñoái vôùi mình, töï laøm khoå mình.  

Khi thaân bò ñau beänh, ñau nhöùc hay taâm 

bò caùc aùc phaùp beân ngoaøi taùc ñoäng laøm cho 

thaân taâm ñau khoå, maø khoâng chòu tìm moïi 

phöông phaùp ñeå thoaùt khoå laø ngöôøi khoâng coù 

taâm bi (khoâng coù loøng xoùt thöông) ñoái vôùi 

mình ñeå cho söï ñau khoå cöù keùo daøi maõi treân 

thaân taâm.  

Mình soáng theo duïc laïc vui thích trong 

caùc phaùp voâ thöôøng ñau khoå, khoâng chòu 

nöông theo chaùnh phaùp Phaät ñeå tu taäp, ñeå 

thoaùt khoå, ñeå ra khoûi quy luaät cuûa nhaân quaû, 

laøm chuû sinh, giaø, beänh, cheát vaø chaám döùt 

luaân hoài ñau khoå laø ngöôøi khoâng coù taâm bi 

(xoùt thöông) ñoái vôùi mình, cöù ñeå cho mình 
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troâi laên maõi trong voøng sinh töû luaân hoài ñau 

khoå maõi maõi.  

Mình khoâng coù loøng hoan hyû vui veû khi 

thaáy thaân taâm mình ñöôïc an oån, soáng yeân vui 

trong thieän phaùp, khoâng nhaãn nhuïc, tuøy 

thuaän, baèng loøng vaø baát ñoäng tröôùc caùc aùc 

phaùp vaø caùc caûm thoï laø mình khoâng coù taâm 

hyû ñoái vôùi mình.  

Mình coøn tham ñaém meâ say trong caùc 

phaùp duïc laïc voâ thöôøng theá gian, khoâng tu 

taäp ñeå ly duïc ly aùc phaùp, dieät ngaõ xaû taâm, 

khoâng chòu xaû boû moïi aùc phaùp ñaém nhieãm töø 

laâu ñôøi ñaõ huaân taäp thaønh thoùi quen, thaønh 

coäi reã trong thaân taâm cuûa mình... laø mình 

khoâng coù taâm xaû ñoái vôùi mình, khoâng bieát 

thöông mình, khoâng coù ñöùc hieáu sinh ñoái vôùi 

mình.  

Ngöôïc laïi, mình coù ñöùc hieáu sinh vôùi 

chính baûn thaân mình laø mình bieát thöông 

yeâu söï soáng yeân vui cuûa mình, thöôøng theå 

hieän qua söï tu taäp trau doài Ñaïo Ñöùc Hieáu 

Sinh taâm töø, taâm bi, taâm hyû, taâm xaû ñoái vôùi 

mình nhö:  

Mình coù taâm töø ñoái vôùi mình laø mình 

bieát thöông yeâu söï soáng bình an trong thaân 

taâm mình, luoân caûnh giaùc ñeà phoøng khoâng 
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cho caùc aùc phaùp xaâm chieám laøm cho thaân taâm 

phaûi baát an, maát ñi söï soáng yeân vui. Khoâng 

taïo nhaân aùc, luoân taïo nhaân thieän vaø taêng 

tröôûng thieän, luoân giöõ cho thaân taâm mình 

ñöôïc soáng trong thanh thaûn, an laïc vaø voâ söï 

baèng caùch haèng ngaøy tu taäp boán loaïi ñònh: 

Chaùnh Nieäm Tónh Giaùc, Ñònh Saùng Suoát, 

Ñònh Nieäm Hôi Thôû vaø Ñònh Voâ Laäu.  

Khi lôõ nhö mình khoâng ngaên chaën ñöôïc 

caùc aùc phaùp taán coâng vaøo thaân taâm, khieán 

cho thaân taâm mình bò beänh, ñau khoå, saân 

haän thì mình coù ñöùc hieáu sinh ñoái vôùi mình 

lieàn söû duïng taâm bi (thöông xoùt) cho thaân 

taâm mình ñang ñau khoå, vaø tìm moïi caùch 

phöông thuoác, phöông phaùp, chaùnh phaùp ñeå 

ñaåy lui moïi söï ñau khoå ra khoûi thaân taâm 

mình, vaø quyeát loøng tu taäp ñeå giuùp cho mình 

thoaùt khoûi moïi söï ñau khoå ôû ñôøi, laøm chuû 

sinh, giaø, beänh, cheát, chaám döùt luaân hoài taùi 

sinh. Vì mình ñang soáng ñaây laø ñang soáng 

trong moâi tröôøng cuûa quy luaät nhaân quaû khoå 

ñau, coøn ñang soáng trong voâ minh ñaày daãy aùc 

phaùp vaø caïm baãy duïc laïc cuûa theá gian.  

Khi taâm töø, taâm bi ñöôïc thöïc hieän thì 

loøng hoan hyû, vui möøng trong thaân taâm ñöôïc 

khôûi leân, hoan hyû khi thaáy mình laøm chuû 

ñöôïc nhaân quaû, laøm chuû beänh ñau, hoan hyû 
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khi mình ngaên vaø xaû ly ñöôïc caùc aùc phaùp, caùc 

duïc laïc theá gian, hay hoan hyû trong ñôøi soáng 

tu taäp nhö Phaät, nhö chö hieàn Thaùnh Taêng...  

Mình bieát thöông mình, coù ñöùc hieáu sinh 

vôùi mình laø mình coù taâm xaû, “Ngaên aùc dieät aùc 

phaùp, sanh thieän taêng tröôûng thieän phaùp”. Laø 

mình bieát xaû boû nhöõng thoùi quen, nhöõng tính 

xaáu aùc cuûa mình ñaõ huaân taäp töø laâu nhö: Xaû 

boû thoùi quen saùt haïi vaø aên thòt chuùng sinh, 

xaû boû ñieáu thuoác caàm tay, thuoác phieän, ly 

röôïu, caø pheâ, traø (cheø), traàu cau, ... xaû boû taát 

caû taâm tham cuûa caûi, taøi saûn, danh voïng, saéc 

ñeïp, aên uoáng, nguû nghæ vaø caùc thuù vui chôi ôû 

ñôøi. Chæ öa thích soáng ñoäc cö  mình, bieát soáng 

quay veà vôùi ñôøi soáng noäi taâm cuûa chính mình, 

ñeå goäi röûa xaû boû taát caû thaát tình luïc duïc ôû 

ñôøi, xa lìa nguõ trieàn caùi (Tham, saân, si, man, 

nghi), thaát kieát söû (AÙi, kieán, tham, saân, si, 

maïn, nghi kieát söû)... Hoïc taäp, trau doài, tu taäp 

theo con ñöôøng Baùt Chaùnh Ñaïo cuûa Ñöùc Phaät 

ñaõ vaïch ra ñeå laøm chuû thaân taâm vaø chaám döùt 

moïi söï khoå ñau ôû ñôøi, laøm chuû sinh, giaø, 

beänh, cheát vaø chaám döùt luaân hoài taùi sinh.  

Mình coù taâm xaû laø mình bieát thöông yeâu 

mình, bieát thöông xoùt mình, bieát soáng trong 

ñôøi soáng xaû ly cuûa mình, hôn nöõa laø khi mình 

tu taäp moät taâm naøy thì noù töï keøm theo caû ba 
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taâm kia. Trong taâm xaû coù töø, bi, hyû. Trong 

taâm töø coù bi, hyû, xaû. Trong taâm bi coù hyû, xaû, 

töø. Trong taâm hyû coù xaû, töø, bi.  

Ví duï: Trong taâm xaû: khi ta xaû ñöôïc aùc 

phaùp treân thaân taâm mình thì nieàm vui (hyû) 

xuaát hieän, cuõng laø thöïc hieän taâm bi thöông 

xoùt mình ñaõ laøm cho söï ñau khoå (aùc phaùp) ñi 

maát, cuõng laø theå hieän taâm töø giuùp cho thaân 

taâm mình ngaên, dieät ñöôïc aùc phaùp, luoân ñöôïc 

soáng bình an.  

Mình bieát thöông yeâu mình (coù ñöùc hieáu 

sinh) laø mình luoân trau doài, tu taäp, reøn luyeän 

taâm Töø, taâm Bi, taâm Hyû vaø taâm Xaû ñoái vôùi 

chính baûn thaân mình vaø khoâng coøn laøm cho 

mình khoå ñau nöõa. Luoân luùc naøo cuõng ñeå cao 

tónh giaùc, phoøng hoä saùu caên, khoâng cho caùc aùc 

phaùp xaâm chieám thaân taâm mình, laøm cho 

mình ñau khoå. Thöôøng nhaéc taâm mình buoâng 

xaû taát caû caùc phaùp treân theá gian naøy: “Caùc 

phaùp ôû ñôøi laø voâ thöôøng luoân laøm cho ta ñau 

khoå ta phaûi buoâng xaû sa ïch”, baát ñoäng taâm 

tröôùc taát caû caùc aùc phaùp vaø caùc caûm thoï khoå 

ñau, luoân soáng hoan hyû vôùi noäi taâm thanh 

thaûn, an laïc vaø voâ söï. 
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III-  THÖÏC HIEÄN ÑAÏO ÑÖÙC HIEÁU SINH 

CUÛA MÌNH ÑOÁI VÔÙI MOÏI  NGÖÔØI NHÖ THEÁ 

NAØO?  

Khi mình ñaõ tu taäp reøn luyeän trau doài 

ñaïo ñöùc hieáu sinh bieát thöông yeâu mình thaät 

söï chaân chaùnh, hoaøn toaøn sung maõn vôùi thaân 

taâm thanh thaûn, an laïc vaø voâ söï, thì loøng 

thöông yeâu (Ñöùc hieáu sinh) cuûa mình ñoái vôùi 

moïi ngöôøi ñöôïc xuaát hieän moät caùch chaân thaät, 

töï nhieân, baây giôø môùi thaät laø mình môùi bieát 

thöông yeâu ngöôøi khaùc. Tình thöông yeâu aáy 

voâ löôïng, voâ bieân, voâ bôø beán, khoâng coù gì so 

saùnh vaø laøm thay ñoåi ñöôïc.   

Tình thöông yeâu aáy khoâng phaân bieät 

thaân sô, maøu da, saéc toäc, coù toân giaùo hay 

khoâng toân giaùo, khoâng phaân bieät laø ngöôøi 

hieàn hay keû hung aùc, ngheøo khoå hay giaøu 

sang, heã laø con ngöôøi thì ñeàu thöông yeâu heát 

thaûy nhö tình meï thöông con, nhö tình 

thöông cuûa oâng Phuù Laâu Na khoâng coù gì coù 

theå so saùnh ñöôïc. Ngöôøi ta chöûi oâng, ñaùnh 

oâng, cheùm oâng bò thöông, cho ñeán gieát oâng 

cheát maø oâng vaãn thöông yeâu hoï vaø coi hoï laø 

ngöôøi hieàn giuùp ñôõ oâng thoaùt khoûi moïi söï ñau 

khoå ôû ñôøi.   
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Cuõng nhö hoâm nay coù Tröôûng Laõo Thích 

Thoâng Laïc tuoåi ñôøi ñaõ 80 maø vaãn mieät maøi 

vaét heát söùc löïc, duy trì maïng soáng, laøm vieäc 

suoát ngaøy ñeâm ñeå döïng laïi chaùnh phaùp cuûa 

Phaät, döïng laïi neàn Ñaïo Ñöùc Nhaân Baûn - 

Nhaân Quaû cho loaøi ngöôøi treân haønh tinh naøy, 

giuùp cho loaøi ngöôøi bieát soáng trong thieän 

phaùp, soáng trong nieàm vui haïnh phuùc chaân 

thaät khoâng coù khoå ñau khi neàn ñaïo ñöùc ñang 

bò xuoáng doác.  

Trong luùc Tröôûng Laõo döïng laïi chaùnh 

phaùp Phaät thì khoâng bieát bao ngöôøi noùi leân 

lôøi xaáu aùc, chæ trích, tìm moïi caùch ñeå haïi, ñeå 

haï uy danh cuûa Ngaøi. Nhöng Ngaøi vaãn vui veû, 

khôûi loøng thöông yeâu, xoùt thöông vaø tha thöù 

cho hoï nhö ngöôøi thaân thöông nhaát cuûa mình.  

“Nhôù buoåi chieàu taø möa phuû traéng 

Thaày cöôøi tha thöù keû voâ minh”. 

Vaø Ngaøi cuõng thöôøng daïy cho moïi ngöôøi 

raèng: “Soáng ôû ñôøi khoâng coù ai laø ngöôøi hung 

aùc caû, chæ coù ngöôøi voâ minh maø thoâi, vì voâ 

minh neân hoï môùi laøm aùc. Khi hoï coù minh roài 

thì vieäc la øm aùc cuõng khoâng coøn”.  

“Ñoái vôùi moïi ngöôøi ta phaûi nhìn vôùi ñoâi 

maét nhaân quaû thieän aùc, chôù coù nhìn caùi ñuùng, 

caùi sai, phaûi, traùi, toát, xaáu cuûa hoï”.  
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“Khi tu haønh chöa xong thì ñoái vôùi moïi 

ngöôøi ta phaûi luoân luoân thaáy caùi thieän cuûa hoï, 

chôù coù thaáy caùi aùc cuûa ngöôøi, caùi aùc cuûa ngöôøi 

ta neân traùnh xa”.  

 “Thaáy loãi mình, ñöøng thaáy loãi ngöôøi, 

bieát chuyeän (vieäc) mình, ñöøng bieát chuyeän 

ngöôøi...”. 

OÂi! Lôøi daïy cuûa Ngaøi xuaát phaùt töø loøng 

thöông yeâu voâ löôïng ñoái vôùi moïi ngöôøi, nhö 

lôøi daïy cuûa ngöôøi cha laønh ñoái vôùi ñöùa con 

duy nhaát cuûa mình, luoân luùc naøo cuõng saün 

loøng thöông yeâu voâ haïn maø mình luoân ghi 

nhôù maõi trong loøng. 

Laø con ngöôøi thì ai cuõng nhö ai, moïi 

ngöôøi ñeàu cuõng nhö mình, cuõng tham soáng 

vui, sôï cheát, sôï beänh taät, tai naïn, khoå ñau, 

thaân ly, oaùn gaëp; ai cuõng muoán soáng haïnh 

phuùc vaø muoán taát caû moïi ngöôøi thöông yeâu 

mình vaø mình thöông yeâu ngöôøi, töông trôï 

giuùp ñôõ laãn nhau trong côn khoù khaên, cuõng 

khoâng muoán mình laøm khoå ai vaø ngöôïc laïi 

khoâng muoán ai laøm khoå mình, luoân luùc naøo 

cuõng öôùc muoán mình laø ngöôøi hieàn thieän, laø 

ngöôøi coù göông haïnh ñaïo ñöùc toát ñeå cho moïi 

ngöôøi noi theo, vaø löu danh toát maõi muoân ñôøi 

cho con chaùu noi theo hoïc taäp; ai cuõng muoán 



   ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY -  TẬP I 

 216 

 

mình hôn moïi ngöôøi veà moïi maët, thoaùt ñöôïc 

moïi khoå ñau...  

Vì theá mình phaûi thöông yeâu vaø kính 

troïng taát caû moïi ngöôøi, xem moïi ngöôøi nhö laø 

mình, laáy söï an vui haïnh phuùc cuûa moïi ngöôøi 

laøm söï an vui haïnh phuùc cho mình, thaáy 

ngöôøi khoå thì mình chaúng coù vui söôùng gì.  

1- Thöïc hieän Ñöùc Töø Taâm cuûa mình 

ñoái vôùi moïi ngöôøi nhö theá naøo?  

Khi mình coøn ñang tu taäp thì mình theå 

hieän vaø reøn luyeän taâm Töø ñoái vôùi moïi ngöôøi 

nhö theá naøo?  

Ñoái vôùi moïi ngöôøi, ta phaûi luoân tónh giaùc 

töøng yù nghó, töøng lôøi noùi vaø töøng haønh ñoäng 

cuûa thaân mình. Phaûi töø boû, traùnh xa nhöõng yù 

nghó, lôøi noùi, haønh ñoäng laøm cho ngöôøi khaùc 

ñau khoå, laøm maát ñi söï soáng an vui, haïnh 

phuùc cuûa ngöôøi ñang coù ñöôïc; phaûi luoân nghó 

thieän, noùi lôøi thieän, thaân haønh thieän khoâng 

laøm khoå ngöôøi, saün saøng giuùp ñôõ cho moïi 

ngöôøi bieát soáng thieän, khoâng laøm aùc ñeå hoï 

luoân luoân soáng ñöôïc yeân vui, haïnh phuùc an 

laønh trong thieän phaùp.  

Ví duï: Nhö ôû tu vieän ñaây moïi ngöôøi ñang 

soáng trong giôùi luaät ñöùc haïnh maø ta khoâng 

tónh giaùc, thöôøng nghó ñeán vieäc ngöôøi, ñi ñeán 
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thaát ngöôøi vaø noùi chuyeän, hoûi chuyeän naøy 

vieäc kia vôùi ngöôøi laø ta ñaõ phaù haïnh ñoäc cö 

cuûa ngöôøi; laøm beå thaát cuûa ngöôøi ñang tu, laø 

ta khoâng coù taâm töø, khoâng coù loøng thöông yeâu 

ngöôøi, khoâng coù loøng thöông töôûng cho söï tu 

taäp cuûa ngöôøi raát khoù khaên; laøm maát ñi bao 

coâng lao tu taäp gian khoå cuûa ngöôøi; laøm maát 

ñi söï an tònh, yeân vui, haïnh phuùc giaûi thoaùt 

cuûa ngöôøi ñang coù ñöôïc trong nhöõng ngaøy tu 

taäp nghieâm trì giôùi luaät cuûa ngöôøi. Vaø ta cuõng 

khoâng coù taâm töø ñoái vôùi mình, vì phaù haïnh 

ñoäc cö laø tu haønh suoát ñôøi cuõng chaúng lôïi ích 

gì, chæ uoång coâng khoâng laøm chuû ñöôïc sinh, 

giaø, beänh, cheát vaø chaám döùt luaân hoài ñau khoå. 

Töùc laø mình vöøa laøm khoå mình vöøa laøm khoå 

ngöôøi, mình haõy nghe laïi lôøi daïy cuûa ñöùc 

Phaät daïy cho ngaøi La Haàu La thöïc hieän loøng 

yeâu thöông khoâng laøm khoå mình, khoå ngöôøi 

nhö sau:   

“Naøy La Haàu La, khi con muoán noùi 

moät lôøi noùi gì thì haõy suy nghó lôøi noùi aáy 

nhö sau: Lôøi noùi naøy cuûa ta coù theå ñöa 

ñeán laøm khoå ta, coù theå ñöa ñeán laøm khoå 

ngöôøi khaùc, coù theå ñöa ñeán laøm khoå caû 

hai. Lôøi noùi naøy baát thieän, ñöa ñeán ñau 

khoå, ñem ñeán quaû baùo ñau khoå. Moät lôøi 

noùi nhö vaäy naøy La Haàu La nhaát ñònh 
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chôù coù noùi con aï!”, töông töï thaân haønh, yù 

haønh cuõng vaäy:  

“YÙ nghieäp naøy cuûa ta coù theå ñöa ñeán 

töï haïi, coù theå ñöa ñeán haïi ngöôøi, coù theå 

ñöa ñeán haïi caû hai, yù nghieäp naøy baát 

thieän, ñöa ñeán ñau khoå, ñöa ñeán quaû baùo 

ñau khoå. Naøy La Haàu La, moät yù nghieäp 

nhö vaäy nhaát ñònh con chôù coù laøm. Coøn 

ngöôïc laïi, yù nghieäp naøo khoâng ñöa ñeán 

töï haïi, khoâng ñöa ñeán haïi ngöôøi, khoâng 

ñöa ñeán haïi caû hai. Sau khi tö duy quaùn 

xeùt nhieàu laàn bieát roõ yù nghieäp naøy laø 

thieän, ñöa ñeán an laïc, ñem ñeán quaû baùu 

an laïc. Do vaäy, naøy La Haàu La con neân 

laøm vaø an truù trong nieàm hoan hyû, töï 

mình tieáp tuïc tu hoïc ngaøy ñeâm trong caùc 

thieän phaùp”.  

Neáu mình thöïc hieän ñuùng nhö lôøi Phaät 

daïy treân laø mình ñaõ thöïc hieän ñaïo ñöùc hieáu 

sinh (taâm Töø vaø caû taâm Bi, taâm Hyû, taâm Xaû) 

ñoái vôùi moïi ngöôøi.  

Taïi sao laïi noùi chæ coù moät lôøi noùi maø laïi 

coù caû boán taâm nhö vaäy? 
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Vì yù nghó khoâng haïi ngöôøi laø taâm töø, 

cuõng laø taâm bi thöông xoùt ngöôøi ñang ñau 

khoå haïi ta.  

Ví duï: Thöôøng khi coù ngöôøi maéng chöûi 

hay naõo haïi mình thì yù lieàn khôûi saân giaän töùc 

toái. Khi yù khôûi saân giaän töùc toái luoân mang 

theo yù nieäm laøm khoå mình, laøm khoå ngöôøi, 

ngay luùc aáy mình suy nghó ñaây laø yù nghieäp aùc 

haïi caû hai thôøi ta nhaát ñònh cheát boû khoâng 

laøm theo, thì ngay ñoù taâm saân giaän lieàn maát 

vaø khoâng coøn yù haïi ngöôøi (taâm töø), ngöôïc laïi 

mình coøn khôûi leân loøng thöông xoùt cho ngöôøi 

ñang ñau khoå haïi mình. Khi taâm saân giaän 

ñöôïc maát, (taâm bi) thöông xoùt ñaõ khôûi leân thì 

taâm hyû khôûi leân vaø taâm xaû boû taát caû nhöõng gì 

ngöôøi khaùc ñem ñeán ñeå haïi mình cuõng ñöôïc 

khôûi leân cuøng moät luùc.  

2- Thöïc hieän Ñöùc Bi Taâm cuûa mình 

ñoái vôùi moïi ngöôøi nhö theá naøo? 

Nhö treân ñaõ noùi laø theå hieän (taâm töø) 

loøng thöông yeâu söï soáng an vui ñoái vôùi moïi 

ngöôøi.  

Coøn taâm bi laø loøng thöông xoùt tröôùc 

caûnh ngöôøi ñang ñau khoå, mình giuùp ñôõ hoï. 

Lôøi Phaät daïy: “Moïi söï khoå vui ôû ñôøi ñeàu do 

nhaân quaû thieän a ùc taùc thaønh”. Mình laø ngöôøi 
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tu hoïc theo ñaïo Phaät bieát roõ luaät nhaân quaû 

raát coâng baèng ngöôøi laøm thieän thì höôûng quaû 

vui, ngöôøi laøm aùc thì höôûng quaû ñau khoå.   

Mình bieát roõ nhöõng ñau khoå cuûa con 

ngöôøi ôû ñôøi laø do hoï taïo nhaân aùc tröôùc ñaây 

neân giôø naøy hoï phaûi chòu laáy quaû khoå ñau nhö 

vaäy, nhöng tröôùc maét mình thaáy ngöôøi ñau 

khoå, beänh taät, tai naïn, ngheøo ñoùi, tröôùc caûnh 

thieân tai, baõo toá, maøn trôøi chieáu ñaát laøm sao 

ta khoâng xoùt xa trong loøng, saün saøng giuùp ñôõ 

cho moïi ngöôøi baèng heát söùc vaø heát khaû naêng 

cuûa mình cho ñöôïc!  

Ví duï: Nhaát laø luùc caûnh ñaát nöôùc trong 

caûnh chieán tranh bò giaëc ngoaïi bang xaâm 

chieám, laøm cho ñaát nöôùc rôi vaøo caûnh noài da 

xaùo thòt, tan nhaø, naùt cöûa, ngöôøi daân trong 

nöôùc cheát moät caùch thaûm thöông, taøi nguyeân 

thieân nhieân bò giaëc vô veùt, boùc loät taøn nhaãn 

söùc lao ñoäng cuûa ngöôøi daân, nhaát laø ngöôøi giaø 

vaø treû em khoâng ñöôïc ngöôøi thaân phuïng 

döôõng, hoïc taäp maø laïi coøn bò giaët gieát cheát. 

Tröôùc caûnh naøy laøm sao ta aên, nguû yeân ñöôïc 

hay ngoài tu moät mình trong thaát ñöôïc, maø ta 

phaûi gaùc chuyeän tu haønh laïi cuøng nhaân daân 

ñöùng leân choáng giaëc ngoaïi xaâm cho ñeán khi 

ñaát nöôùc ñöôïc bình an môùi coù theå tieáp tuïc tu 

taäp trôû laïi.  
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Nay ñaát nöôùc ñöôïc hoøa bình vaø theâm 

chaùnh phaùp cuûa Phaät ñöôïc ñöùc Tröôûng Laõo 

Thích Thoâng Laïc döïng laïi thì: Neáu mình laø 

haøng cö só thì phaûi bieát thöông xoùt giuùp ñôõ 

nhöõng ngöôøi ñang ñau khoå töø nhöõng ngöôøi 

thaân trong gia ñình nhö oâng, baø, cha, meï, luùc 

tuoåi veà giaø thöôøng hay ñau beänh thì phaûi luoân 

luoân gaàn guõi beân caïnh phoøng coù nhöõng 

chuyeän xaûy ra baát ngôø vaø chaêm soùc veä sinh 

kyõ löôõng chu ñaùo... Luoân luoân phaûi duøng lôøi 

noùi eâm dòu, nheï nhaøng, aùi ngöõ vaø haønh ñoäng 

cuûa thaân xoa dòu bôùt noãi ñau thöông cuûa 

ngöôøi, nhaát laø phaûi kheùo leùo, thieän xaûo ñem 

chaùnh phaùp Phaät cho oâng, baø, cha, meï vaø taát 

caû ngöôøi thaân ñöôïc hoïc hieåu vaø thoâng suoát 

luaät nhaân quaû, loøng thöông yeâu cuûa taâm Töø, 

Bi, Hyû, Xaû, khuyeân ngöôøi thaân duø coù ñau ñôùn 

maáy ñi chaêng nöõa cuõng phaûi giöõ taâm baát 

ñoäng (thanh thaûn, an laïc vaø voâ söï) cho ñeán 

hôi thôû cuoái cuøng.   

Luoân phaûi thaáy raèng mình laø ngöôøi phaûi 

coù traùch nhieäm, boån phaän thöïc hieän tình 

thöông yeâu hieáu haïnh haøng ñaàu trong gia 

ñình ñoái vôùi oâng, baø, cha, meï vaø taát caû moïi 

ngöôøi thaân trong gia ñình. Khoâng ñöôïc thaáy 

oâng, baø, cha, meï giaø yeáu roài boû maëc xoâ ñaåy 

boån phaän laøm chaùu, laøm con cho anh, chò, em 
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chaêm soùc (oâng, baø, cha, meï) nhö ngöôøi baát 

hieáu ngoaøi xaõ hoäi maø ngöôøi ñôøi thöôøng hay 

leân aùn. Hoaëc laáy côù vì coâng vieäc laøm aên cuûa 

mình roài thueâ möôùn ngöôøi phuïc vuï, laøm lô 

tröôùc noãi ñau ñôùn, nhöùc nhoái, khoå ñau cuûa 

ngöôøi thaân trong gia ñình.  

Nhaát laø oâng, baø, cha, meï luoân coù taâm 

mong moûi nhöõng con chaùu cuûa mình ôû beân 

caïnh ñôõ ñaàn mình hôn laø ngöôøi ngoaøi, luùc ñau 

oám chæ caàn moät lôøi hoûi thaêm, lôøi khuyeân an 

uûi nheï nhaøng cuûa ngöôøi con hay ñöùa chaùu: 

“OÂng hoâm nay coù khoûe khoâng, oâng heát beänh 

chöa, oâng noùi ñeå cho chaùu möøng”, thì cuõng 

thaáy an vui trong loøng, caûm thaáy beänh ñau 

haï xuoáng nhö uoáng ñöôïc haøng traêm thang 

thuoác boå vaäy. Luoân phaûi caûm töôûng söï ñau 

ñôùn cuûa ngöôøi thaân nhö mình ñang ñau ñôùn 

vaäy.  

Giuùp ñôõ nhöõng anh, chò, em coøn ngheøo 

khoù khaên hôn mình. Luoân an uûi, khuyeân nhuû 

ngöôøi laøm thieän, töø boû saùu ngheà nghieäp aùc vaø 

thoùi quen saùt haïi, aên thòt, huùt thuoác, uoáng 

röôïu, côø baïc, ... tìm caùch giuùp cho anh, chò, 

em ñöôïc hoïc chaùnh phaùp Phaät nhö mình.  

Chöù khoâng ñöôïc thaáy mình, yû mình laø 

ngöôøi ñöùng ñaàu lo cho gia ñình ñöôïc côm no 
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aùo aám roài töø ñoù sinh taâm coáng cao, ngaõ maïn, 

la loái, noùi lôøi naëng nheï, coù nhöõng haønh ñoäng 

thoâ thaùo laøm cho ngöôøi thaân cuûa mình phaûi 

khoå ñau trong loøng. Nhaát laø oâng, baø, cha, meï 

mình laø ngöôøi ñau khoå nhaát aên khoâng ngon, 

nguû khoâng yeân, beänh ñau cuõng khoâng ñöôïc 

yeân nghæ. Noùi ñeán ñaây loøng mình ngheïn ngaøo 

muoán rôi nöôùc maét. Vì luùc mình coøn tuoåi nhoû 

cho ñeán nay thaáy caûnh gia ñình mình thaät 

thaám thía voâ cuøng, caûnh ngöôøi thaân laøm ra 

ñöôïc ñoàng tieàn lo cho gia ñình roài thöôøng 

xuyeân coù lôøi naëng nheï, haønh ñoäng thoâ thaùo 

ñoái vôùi nhöõng ngöôøi thaân khaùc baát löïc chöa 

töï lo ñöôïc cho ñôøi soáng rieâng mình maø khoâng 

heà hay bieát, hoaëc coù bieát nhöng vaãn laøm vì 

khoâng daèn ñöôïc côn saân giaän, töùc toái trong 

loøng, duø ñoù laø coù loøng thöông yeâu anh, chò, 

em trong gia ñình thaät söï. Thaät laø ñaùng 

thöông xoùt voâ cuøng taän! 

Cha meï toâi laø ngöôøi khoå ñau nhaát, tröôùc 

ñaây hôn möôøi naêm thì oâng noäi, ba toâi laø 

ngöôøi cuõng ñau khoå nhaát, thöôøng thöôøng ñeâm 

naèm gaùc tay leân traùn hay naèm voõng gaùc tay 

leân ñaàu, maët buoàn raàu moät mình vaø bieát noùi 

vôùi ai baây giôø?  

Nay toâi ñuû duyeân hoïc ñöôïc ñaïo ñöùc thaáy 

roõ ñaáy cuõng laø nhaân quaû traû vay, vay traû, chæ 
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coøn caùch nguyeän moät ñôøi tu taäp cho xong môùi 

giuùp cho ngöôøi thaân thöông cuûa mình vaø moïi 

ngöôøi ñöôïc thoaùt khoûi nhaân quaû aùc naøy.  

Mình coøn laø cö só taïi gia thì phaûi bieát 

nhöõng ngöôøi thaân cuûa mình trong gia ñình 

ñau khoå ñeàu laø coù lieân quan ñeán nhaân quaû 

nhieàu ñôøi vôùi mình. Cho neân, mình thöông 

xoùt giuùp ñôõ, cöùu giuùp cho hoï tröôùc nhaát töø vaät 

chaát ñeán tinh thaàn, cho ñeán khi hoaøn toaøn 

haïnh phuùc an vui trong thieän phaùp môùi giuùp 

ñôõ nhöõng ngöôøi xung quanh, trong xoùm laøng, 

roài ñeán xaõ hoäi. Laøm vieäc giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi 

höõu duyeân coù nhaân quaû vôùi mình. Giuùp ñôõ 

nhöõng ngöôøi ñang ñau beänh ngaët ngheøo, ñoùi 

khoå caàn söï giuùp ñôõ cuûa moïi ngöôøi, vaø mình 

phaûi laø ngöôøi tröïc tieáp giuùp ñôõ hoï, traùnh 

nhöõng tröôøng hôïp ñeå cho ngöôøi khaùc lôïi duïng 

taâm thöông xoùt, söï sô hôû cuûa mình maø laøm 

giaøu cho caù nhaân hoï. Nhaát laø vieäc cöùu trôï 

ñoàng baøo bò thieân tai luõ luït, mình khoâng tröïc 

tieáp ñeán ñoù giuùp ñôõ ngöôøi thì thoâi, ñaáy laø 

nhaân quaû cuûa hoï, hoï phaûi laõnh chòu. ÔÛ ñôøi 

khoâng thieáu chi laø ngöôøi coøn coù loøng tham 

khoâng ñaùy, baát chaáp moïi haønh ñoäng aùc ñeå 

chieám ñoaït tieàn cuûa ngöôøi, maëc tình ñeå cho 

ngöôøi khaùc ñoùi khoå trong caûnh maøn trôøi chieáu 

ñaát vaø cuõng caûnh giaùc khi laøm vieâc giuùp ñôõ 
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ngöôøi (töø thieän) coù vì danh hay khoâng. Trong 

xaõ hoäi khoâng thieáu chi ngöôøi vì danh maø laøm 

vieäc giuùp ñôõ ngöôøi khaùc, boû maëc ngöôøi thaân 

cuûa mình ñang ñoùi khoå khoù khaên.  

Khi mình laøm vieäc giuùp ñôõ moïi ngöôøi thì 

mình neân thoâng qua yù kieán cuûa nhöõng ngöôøi 

thaân cuûa mình, xem moïi ngöôøi coù ñoàng yù hay 

khoâng, neáu moïi ngöôøi ñoàng yù hoan hyû thì ta 

neân laøm, coøn khoâng thì thoâi, chæ moät ngöôøi 

khoâng ñoàng yù ta cuõng khoâng neân laøm, vì laøm 

laø ngöôøi thaân khoâng ñoàng yù seõ khôûi leân taâm 

khoâng vui laø hoï ñau khoå.   

Muïc ñích ôû ñaây laø laøm cho moïi ngöôøi 

thaân khôûi leân taâm thöông xoùt moïi ngöôøi 

trong xaõ hoäi ñang bò ñau khoå, cuøng hoan hyû 

vôùi mình trong vieäc laøm thieän. Chæ tröø nhöõng 

tröôøng hôïp caáp baùch cöùu ngöôøi trong côn 

beänh naëng, tai naïn, nguy hieåm, chaùy nhaø, 

trong luùc ñi ñöôøng gaëp ngöôøi ñoùi khoå... caàn 

phaûi giuùp ñôõ ngay thì khoâng caàn phaûi thoâng 

qua yù ngöôøi thaân. Khi vieäc xong thì mình 

cuõng neân keå laïi cho moïi ngöôøi thaân cuûa mình 

nghe ñeå cho hoï cuøng khôûi taâm thöông xoùt vaø 

hoan hyû trong vieäc laøm cuûa mình. Mình cuõng 

thöôøng nhaéc taâm mình: “Mình phaûi thöông 

xoùt moïi ngöôøi ñang ñau khoå”.  
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Ñoái vôùi moïi ngöôøi mình khoâng nhöõng 

thöông xoùt nhöõng ngöôøi thuaän vôùi mình, maø 

mình coøn thöông xoùt nhöõng ngöôøi coù taâm yù aùc 

naõo haïi, saân haän, oaùn thuø, chöûi maéng, ñaùnh 

ñaäp hoaëc coù theå gieát cheát mình; thöông xoùt 

moïi ngöôøi ñang coù nhöõng yù nghó, lôøi noùi, 

haønh ñoäng aùc töï laøm khoå mình, khoå ngöôøi, 

khoå chuùng sinh.  

Vì nhöõng ngöôøi aáy voâ minh, khoâng saùng 

suoát laøm theo thoùi quen xaáu aùc nhieàu ñôøi maø 

khoâng hay bieát. Khi ngöôøi coù nhöõng haønh 

ñoäng nhö vaäy laø ngöôøi ñang ñau khoå, mình 

neân thöông xoùt, nhaãn nhuïc, tö duy quaùn xeùt 

tính thieän coøn aån chöùa beân trong tính aùc cuûa 

ngöôøi vaø tha thöù moïi loãi laàm cuûa ngöôøi, xem 

ngöôøi aáy laø ngöôøi ôn giuùp mình coù ñoái töôïng 

ñeå tu ñöùc nhaãn nhuïc, laø baøi thi traéc nghieäm 

taâm mình coù coøn tính saân, ngaõ maïn hay 

khoâng?   

Thöông xoùt cho ngöôøi vì ngöôøi baïc phöôùc 

voâ duyeân khoâng hoïc ñöôïc Ñaïo Ñöùc Nhaân Baûn 

- Nhaân Quaû, Ñaïo Ñöùc Hieáu Sinh (loøng thöông 

yeâu söï soáng roäng lôùn phuû truøm vaïn vaät, muoân 

loaøi), khoâng thoâng suoát luaät nhaân quaû thieän - 

aùc, khoå - vui, soáng trong ñau khoå maø khoâng 

hay bieát.   
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Mình phaûi “Im Laëng Nhö Thaùnh”, traùnh 

xa, nhaãn nhuïc, tha thöù loãi laàm vaø boû ñi khi 

ngöôøi coù thaùi ñoä hung döõ laø toát nhaát, ñeå 

chuyeån nhaân quaû aùc thaønh nhaân quaû thieän 

khoâng laøm khoå theâm cho mình, cho ngöôøi. 

Ñaáy laø mình theå hieän loøng thöông yeâu ñoái vôùi 

mình vaø thöông xoùt ñoái vôùi ngöôøi ñang ñau 

khoå khoâng laøm khoå mình, khoå ngöôøi.  

Neáu mình ñöùng trong goùc ñoä laø ngöôøi 

chuû hay ngöôøi coù chöùc quyeàn trong xaõ hoäi thì 

phaûi luoân saün saøng giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi laøm 

vieäc cho mình, döôùi quyeàn mình khi ngöôøi 

caàn ñeán mình, hay thaáy ngöôøi ñang trong 

caûnh khoå ñau veà vaät chaát laãn tinh thaàn thì 

mình neân giuùp ngöôøi veà vaät chaát vaø tinh thaàn 

thoâng hieåu luaät nhaân quaû, ñöùc hieáu sinh nhö 

mình...  

Ví duï: Nhö giuùp ngöôøi veà tieàn baïc ñeå ñi 

xe veà tu vieän hoïc ñaïo ñöùc...  

Khi giuùp ngöôøi mình neân coù lôøi noùi 

khieán cho ngöôøi khoâng coù maëc caûm khi nhaän 

söï giuùp ñôõ cuûa mình nhö sau: “Anh nhaän tieàn 

toâi laø anh giuùp cho toâi ñöôïc phöôùc, toâi ôn anh 

chöù naøo anh coù ôn gì toâi maø anh sôï”. Ñaáy laø 

noùi veà mình coøn laø moät cö só taïi gia.  
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Coøn rieâng khi mình laø moät tu só chæ coù 

ba y moät baùt khoâng coù tieàn cuûa thì laøm sao 

cöùu giuùp ngöôøi trong côn ñoùi ngheøo, ñau oám, 

beänh taät, tai naïn, khoå ñau?  

Tröôùc caûnh thöông ñau cuûa moïi ngöôøi 

khoâng ai maø khoâng xoùt xa trong loøng, nhöng 

giuùp ñôõ ngöôøi baèng tieàn cuûa, côm aên, aùo maëc, 

ñoù chæ laø vieäc taïm thôøi caáp baùch cuõng laø xen 

vaøo vieäc nhaân quaû cuûa ngöôøi, laø thieän höõu 

laäu. Cho neân, ngöôøi giuùp ñôõ thöôøng mang 

theo khoå thaân mình khoâng chuyeån ñöôïc nhaân 

quaû aùc cuûa ngöôøi, vì theá hoï heát khoå naøy thì 

laïi coù caùi khoå khaùc. Ngheøo cuõng khoå maø giaøu 

cuõng khoå.  

Ñoái vôùi ngöôøi tu só soáng ñôøi soáng giôùi 

luaät ñöùc haïnh, hoï töï chuyeån ñöôïc nhaân quaû 

ñau khoå cuûa hoï thaønh nhaân quaû thieän an vui 

haïnh phuùc trong chaùnh Phaät phaùp. Ngöôøi tu 

só ñöùc haïnh tinh nghieâm laø taám göông saùng 

cho moïi ngöôøi noi theo ñoù maø tu taäp, töø boû aùc 

nghieäp cuûa mình vaø laøm thieän, tu taäp thieän 

phaùp, cuõng laàn chuyeån heát nhaân quaû aùc 

thaønh nhaân quaû thieän nhö ngöôøi tu só khoâng 

coøn khoå ñau nöõa.   

Khi ngöôøi tu só tu haønh xong thì hoï ñem 

chaùnh phaùp Phaät vaø kinh nghieäm tu haønh 
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giaûi thoaùt moïi söï ñau khoå ôû ñôøi (sinh, giaø, 

beänh, cheát vaø chaám döùt luaân hoài taùi sinh) cuûa 

mình cho moïi ngöôøi tu taäp vaø reøn luyeän trau 

doài Ñaïo Ñöùc Nhaân Baûn - Nhaân Quaû soáng 

khoâng laøm khoå mình, khoå ngöôøi vaø khoå taát 

caû chuùng sinh.  

Khi ngöôøi tu xong hoï coù theå nhaäp dieät 

ngay laäp töùc, nhöng vì thöông xoùt cho nhaân 

loaïi ñang soáng trong ñau khoå cuûa duïc laïc theá 

gian, trong toân giaùo thaàn quyeàn, meâ tín, dò 

ñoan laïc haäu neân ngöôøi khoâng nôõ taâm nhaäp 

dieät ngay, maø traùi laïi laø duy trì söï soáng ñeå 

giuùp ñôõ cho nhaân loaïi thoaùt khoûi moïi söï ñau 

khoå nhö mình.  

Nhö vaäy tuy laø ngöôøi tu só khoâng giuùp 

cho ngöôøi veà côm aên, aùo maëc, maø laïi giuùp 

ñöôïc cho moïi ngöôøi thoaùt khoå, chuyeån ñöôïc 

heát taát caû nhaân quaû aùc, thì moïi ngöôøi soáng 

luoân ñöôïc an vui haïnh phuùc trong thieän phaùp. 

Söï giuùp ñôõ aáy laø thieän voâ laäu khoâng coøn ñau 

khoå nöõa.  

Ñaáy môùi thaät söï laø theå hieän taâm bi voâ 

löôïng cuûa mình ñoái vôùi moïi ngöôøi.  

Ví duï: Cuõng nhö hieän nay ta thaáy 

Tröôûng Laõo ôû Tu Vieän Chôn Nhö ñaây tuoåi ñaõ 

80, saép böôùc sang 81, ñoä tuoåi maø ñöùc Phaät 



   ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY -  TẬP I 

 230 

 

Thích Ca nhaäp dieät (80) vì thaân theå quaù giaø 

suy yeáu, nhöng Tröôûng Laõo vì thöông xoùt cho 

nhaân loaïi ñang soáng trong ñau khoå neân Ngaøi 

tieáp tuïc duy trì maïng caên tieáp tuïc soáng, ñeå 

döïng laïi neàn Ñaïo Ñöùc Nhaân Baûn - Nhaân Quaû, 

döïng laïi chaùnh phaùp Phaät ñaõ bò ngoaïi ñaïo Baø 

La Moân dìm maát treân 2550 naêm nay cho loaøi 

ngöôøi, vaø tieáp tuïc ñaøo taïo ngöôøi coù loøng 

thöông yeâu roäng lôùn nhö mình ñeå thay theá 

mình khi mình xaû boû xaùc thaân töù ñaïi nhaäp 

vaøo Ñaïi Nieát Baøn.  

3- Thöïc hieän Ñöùc Hyû Taâm cuûa mình 

ñoái vôùi moïi ngöôøi nhö theá naøo?  

Ñoái vôùi moïi ngöôøi ta chæ neân vui theo caùi 

vui cuûa ngöôøi soáng vaø laøm vieäc trong thieän 

phaùp khoâng laøm khoå mình, khoå ngöôøi, khoå 

chuùng sinh. Chöù khoâng vui theo caùi vui aùc, 

vieäc laøm aùc, caùi vui cuûa duïc laïc theá gian maø 

moïi ngöôøi öa thích.  

Ví duï: Khi thaáy moïi ngöôøi ñang soáng an 

vui, vöøa thoaùt khoûi côn beänh ñau, tai naïn, ñoùi 

khoå... thì mình neân khôûi taâm vui möøng theo. 

Thaáy ngöôøi gaëp ñöôïc thieän phaùp, tu taäp theo 

chaùnh phaùp Phaät ta cuõng neân vui möøng theo. 

Thaáy ngöôøi tu taäp chöùng ñaït ñöôïc giôùi luaät, 

thieàn ñònh, thaønh töïu ñöôïc ñaïo ñöùc hieáu sinh 
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troïn veïn (Tam Minh) ta cuõng vui möøng vì 

nhaân loaïi nay ñöôïc moät taám göông ñöùc haïnh. 

Coøn khi thaáy moïi ngöôøi vui möøng trong duïc 

laïc theá gian thì mình khoâng neân vui theo 

ngöôøi maø phaûi xoùt thöông cho ngöôøi, vì ngöôøi 

ñang vui trong caùi vui giaû taïm nhö phuø du lao 

mình vaøo aùnh saùng, qua caùi vui aáy laø caùi khoå 

seõ ñeán vôùi ngöôøi.   

Ví duï: Nhö ngöôøi coù ñöôïc cuûa caûi taøi saûn 

nhieàu hoï ham vui öa thích gìn giöõ hay vui 

trong ñòa vò danh voïng cao caû cuûa mình ñaõ 

ñöôïc maø töø baáy laâu nay thöôøng mô öôùc, hay 

vui trong caûnh gia ñình coù vôï ñeïp con ngoan, 

hay vui trong nhöõng moùn aên ngon laï sôn haø 

haûi vò, nhöõng moùn aên chöùa ñaày nhöõng söï ñau 

khoå cuûa sinh linh, hay vui trong giaác nguû coù 

neäm aám chaên eâm, nhaø cao cöûa roäng, hay 

nhöõng thuù vui trong aùc phaùp coù söï ñau khoå 

cho mình, cho ngöôøi, cho chuùng sinh... thì 

mình khoâng neân vui theo ngöôøi.  

Hôn nöõa laø ngöôøi ôû ñôøi thöôøng vui trong 

saéc, thinh, höông, vò, xuùc, phaùp thì mình 

khoâng neân vui theo, nhaát laø ngöôøi cö só taïi 

gia mình phaûi caån thaän trong caùi vui khi tieáp 

xuùc vôùi phim aûnh, aâm thanh ca haùt gôïi leân 

thaát tình luïc duïc khoå ñau.   
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Mình chæ neân vui khi thaáy gia ñình 

mình hay gia ñình ngöôøi ñöôïc soáng an vui 

haïnh phuùc. Moïi ngöôøi soáng bieát nhaãn nhuïc, 

tuøy thuaän, baèng loøng, bieát ñoaøn keát thöông 

yeâu tha thöù nhöõng loãi laàm laãn nhau, bieát 

kính treân nhöôøng döôùi, bieát hoïc ñaïo ñöùc hieáu 

sinh, ñaïo ñöùc nhaân baûn - nhaân quaû, dieät ngaõ 

xaû taâm ly duïc ly baát thieän phaùp, soáng khoâng 

laøm khoå mình, khoå ngöôøi, khoå chuùng sinh.   

Cho ñeán ngoaøi xaõ hoäi mình vui khi thaáy 

moïi ngöôøi soáng hoøa hôïp, bieát nhöôøng nhòn, 

chia seû nhöõng mieáng côm, manh aùo laãn nhau, 

ngöôøi giaøu coù bieát giuùp ñôõ ngöôøi ngheøo khoù, 

ngöôøi khoân bieát thöông yeâu giuùp ñôõ ngöôøi 

khôø, yeáu theá hôn mình. Ngöôøi coù hoïc ñaïo ñöùc 

bieát giuùp ñôõ moïi ngöôøi chöa hoïc ñöôïc ñaïo ñöùc 

nhö mình, cho ñeán vui khi thaáy caûnh ñaát 

nöôùc, theá giôùi ñöôïc bình an, con ngöôøi khoâng 

coøn gieát haïi con ngöôøi trong caûnh chieán tranh 

bom ñaïn nöõa. Hôn nöõa laø vui khi thaáy moïi 

ngöôøi bieát thöông yeâu caùc loaøi vaät nhö thöông 

yeâu nhöõng ngöôøi thaân cuûa mình.  

Mình neân vui khi thaáy moïi ngöôøi ñeàu 

soáng hoøa hôïp, cuøng lo tu taäp trau doài ñöùc 

haïnh nghieâm trì giôùi luaät nhö lôøi Thaày daïy, 

vui khi thaáy khoâng ai ñeán quaáy raày phaù haïnh 

ñoäc cö cuûa mình cuõng nhö cuûa moïi ngöôøi. 
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Khoâng vui theo nhöõng thoùi quen ôû ñôøi cuûa 

ngöôøi chöa boû ñöôïc...  

Mình cuõng taäp tu hoan hyû vui veû vaø im 

laëng tröôùc moïi lôøi noùi, haønh ñoäng, yù nghó cuûa 

moïi ngöôøi laøm cho mình ñau khoå. Mình neân 

hoïc theo göông haïnh cuûa Ngaøi La Haàu La bò 

coân ñoà du ñaõng ñaùnh loã ñaàu chaûy maùu maø 

khoâng heà oaùn traùch ngöôøi ñaùnh mình vaø coøn 

noùi leân lôøi aùi ngöõ khieán cho thaày Xaù Lôïi Phaát 

vaø ñöùc Phaät phaûi hoan hyû vui thaàm trong 

loøng: “Con nghó ñeán veát thöông treân ñaàu, 

luùc aáy con raát thöông ngöôøi hung aùc 

ñaùnh con, nhöng treân theá gian naøy sao 

laém keû hung aùc, ñeán ñaâu cuõng gaëp toaøn 

nhöõng vieäc ñaùng ghi nhaän. Con khoâng 

giaän ñôøi, chæ nghó ñeán coõi ñôøi naøy nhieàu 

ngöôøi khoâng bieát ñieàu, nhöng con luoân 

nhôù lôøi ñöùc Phaät daïy: Neân coù loøng ñaïi töø, 

ñaïi bi vôùi hoï, ñeå maëc haïng ngöôøi cuoàng 

baïo nhuïc maï chuùng ta. Laøm Sa Moân Tyø 

Kheo phaûi giöõ haïnh nhaãn nhuïc, chöùa 

ñöùc cao maø ngöôøi cuoàng ngu trôû laïi 

khinh cheâ, laïi ñi kính troïng nhöõng keû 

hung döõ ñoäc aùc. Ñöùc Phaät daïy chaân lyù töø 

bi, hoï trôû laïi cho laø hoâi nhö xaùc cheát, 

nhö trôøi möa cam loà maø loaøi choù hoang 
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laïi chæ öa ñoà dô baån, öa ôû nôi hoâi haùm. 

Nhöng chaân lyù Phaät daïy, nhöõng lôøi noùi 

töø bi cuûa Ngaøi maø ñem noùi vôùi nhöõng 

haïng ngöôøi hung döõ khoâng coù chuùt caên 

laønh aáy, chaúng coù hieäu quaû gì”.  

4- Thöïc hieän Ñöùc Xaû Taâm cuûa mình 

ñoái vôùi moïi ngöôøi nhö theá naøo? 

Ñoái vôùi taát caû moïi ngöôøi mình phaûi xaû 

boû taâm yù nieäm nghe ngoùng, nhìn ngoù, nghó 

ngôïi, tieáp xuùc, noùi chuyeän phieám vôùi ngöôøi, 

nhaát laø nhöõng taâm yù nghó suy tö veà tham, 

saân, si, maïn, nghi, taøi saûn, danh lôïi, saéc duïc, 

aên uoáng, nguû nghæ, söï ñam meâ öa thích duïc 

laïc theá gian (thaát tình, luïc duïc) vaø moïi vieäc 

laøm aùc cuûa ngöôøi mình phaûi boû heát, khoâng 

nghó ngôïi ñeán, thöôøng taùc yù ñeå xaû taâm nhö 

lôøi Phaät daïy: “Thaáy loãi mình, ñöøng thaáy 

loãi ngöôøi” hoaëc “Bieát chuyeän mình, ñöøng 

bieát chuyeän ngöôøi”. Vì thaáy loãi ngöôøi, bieát 

chuyeän ngöôøi chaúng ích lôïi gì cho mình maø 

laïi coøn khoå taâm cho mình theâm, luoân laøm cho 

taâm mình phoùng daät khoâng tu ñöôïc.  

 Ngoaïi tröø nhöõng tröôøng hôïp thaáy ngöôøi 

bò khoå ñau, tai naïn caàn phaûi kòp thôøi cöùu giuùp 

thì mình giuùp hoï roài xaû boû nhöõng vieäc laøm 

cöùu giuùp cuûa mình khoâng nghó ngôïi ñeán noù 
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nöõa, khoâng mong caàu ñeàn ôn, traû nghóa maø 

phaûi nghó hoï laø ngöôøi ôn cuûa mình, giuùp 

mình coù moät cô hoäi ñeå trau doài loøng thöông 

yeâu cuûa mình ñoái vôùi moïi ngöôøi.  

Ñoái vôùi tröôøng hôïp mình laø cö só taïi gia 

vì loøng thöông xoùt neân mình giuùp ñôõ moïi 

ngöôøi veà vaät chaát laãn tinh thaàn, töùc laø mình 

xaû boû nhöõng taøi saûn, vaät chaát, thôøi gian, söï 

hieåu bieát cuûa mình ñeå cho ngöôøi vaø cuõng neân 

nghó nhöõng ngöôøi nhaän laø nhöõng ngöôøi ôn 

cuûa mình, vì khi ngöôøi nhaän söï giuùp ñôõ cuûa 

mình khieán cho mình ñöôïc vui. Trong cuoäc 

soáng ôû ñôøi ngöôøi ta muoán ñöôïc vui baèng caùch 

mua veù ñi xem haùt, xem ñaù boùng... Coøn ôû ñaây 

nhôø coù ngöôøi nhaän taám loøng thöông yeâu cuûa 

mình qua moùn quaø, lôøi noùi aùi ngöõ hoï ñöôïc vui, 

mình caûm thaáy trong loøng vui theo ngöôøi 

nhaän. Nhö vaäy, ngöôøi nhaän laø ngöôøi ôn cuûa 

mình giuùp cho mình coù ñöôïc moät nieàm vui 

hoan hyû chaân thaät. Coù söï tö duy nhö vaäy 

mình môùi xaû taâm troïn veïn khoâng coøn bò 

vöôùng maéc trong vieäc laøm cuûa mình ñoái vôùi 

moïi ngöôøi. Mình cuõng neân taùc yù nhö lôøi 

Tröôûng Laõo daïy ñeå giuùp cho ngöôøi nhaän 

khoâng bò maëc caûm ñoái vôùi mình: “Baïn nhaän 

tieàn cuûa naøy giuùp toâi ñöôïc phöôùc vaø ñöôïc vui 

khi thaáy baïn vui bôùt khoå, laø toâi caùm ôn baïn 
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chöù naøo baïn coù ôn gì toâi maø baïn sôï, thay vì 

toâi ñi xem haùt toán tieàn mua veù môùi ñöôïc vui, 

nhôø baïn nhaän toâi khoûi maát thôøi gian ñeå ngoài 

xem maø vaãn ñöôïc caùi vui chaân thaät hôn laø ñi 

xem chuù heà dieãn treân saân khaáu”.  

Mình phaûi tìm caùch xaû boû taát caû taâm 

khen cheâ, giaän hôøn, saân haän, ganh tî, ích kyû, 

heïp hoøi... cuûa mình ñoái vôùi moïi ngöôøi baèng 

phaùp Nhö lyù taùc yù: “Loøng saân haän, khen cheâ 

toát xaáu, tî hieàm laø aùc phaùp laøm cho mình vaø 

ngöôøi ñau khoå. Ta phaûi töø boû traùnh xa nhö 

traùnh raén ñoäc vaø khoâng nghó nhôù ñeán noù”.  

Ngöôïc laïi mình cuõng neân xaû boû töø giaõ, 

traùnh xa moïi lôøi noùi khen, cheâ, toát, xaáu, chöûi 

maéng, maït saùt, maï lò, naõo haïi... cuûa ngöôøi ñoái 

vôùi mình cuõng nhö ñoái vôùi moïi ngöôøi trong xaõ 

hoäi, nhaát laø danh vaø lôïi cuûa moïi ngöôøi ñem 

ñeán cho mình, mình caàn phaûi töø boû traùnh xa 

nhö traùnh thuoác ñoäc: “Nôi ñaâu coù danh, coù 

lôïi thì ta neân aån boùng”.  

Hôn nöõa khi tu haønh chöa xong töø vaät 

chaát cho ñeán tinh thaàn vui theo duïc laïc theá 

gian cuûa moïi ngöôøi ñem ñeán cho mình, mình 

ñeàu phaûi xaû saïch, chæ coøn ba y moät baùt vaø ñôøi 

soáng ñoäc cö moät mình khoâng giao thieäp vôùi 

baát cöù ai, duø laø nhöõng ngöôøi thaân trong gia 
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ñình ta cuõng phaûi töø giaõ ñeå giuùp cho mình vaø 

moïi ngöôøi ñeàu tu taäp toát.  

Khi mình thöïc hieän ñöôïc loøng thöông 

yeâu cuûa mình ñoái vôùi moïi ngöôøi thì taâm saân 

haän, oaùn hôøn, ganh gheùt, tî hieàm, ích kyû caù 

nhaân... cuûa mình ñoái vôùi moïi ngöôøi cuõng theo 

ñoù maø ñöôïc xaû ly khoâng coøn choã aån nuùp trong 

thaân taâm mình nöõa. Khi thaáy ngöôøi coù nhöõng 

haønh ñoäng naõo haïi mình, mình cuõng thaáy 

thöông hoï vaø tha thöù moïi loãi laàm cuûa ngöôøi 

ñaõ taïo ra ñoái vôùi mình. Luùc naøy ñôøi soáng coøn 

laïi cuûa mình luoân luùc naøo cuõng thaáy an vui, 

haïnh phuùc khoâng coù moät aùc phaùp naøo coù theå 

taùc ñoäng ñeán thaân taâm mình.  

Khi tu xong thôøi gian cuûa tuoåi ñôøi coøn laïi 

ta cuõng xaû boûû
1
 khoâng theå ngoài yeân ñeå höôûng 

söï an vui giaûi thoaùt rieâng mình, hoaëc nhaäp 

Nieát Baøn ngay lieàn, neáu caàn khi tuoåi ñôøi coøn 

laïi ñaõ heát ta tieáp tuïc duy trì maïng soáng ñeå 

giuùp cho loaøi ngöôøi coù ñöôïc vaø thoâng hieåu ñaïo 

ñöùc nhaân baûn - nhaân quaû, tu taäp ñöôïc giaûi 

thoaùt nhö mình.  

                                                
1 Xaû boû ôû ñaây khoâng phaûi laø cheát lieàn maø laø duøng noù 

ñeå thöïc hieän taâm bi cuûa mình. 
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IV- THÖÏC HIEÄN ÑAÏO ÑÖÙC HIEÁU SINH 

ÑOÁI VÔÙI CAÙC LOAØI ÑOÄNG VAÄT.  

1- Thöïc hieän Ñöùc Töø Taâm cuûa mình 

ñoái vôùi caùc loaøi ñoäng vaät nhö theá naøo?   

Thöïc hieän taâm töø cuûa mình ñoái vôùi caùc 

loaøi ñoäng vaät laø thöïc hieän loøng thöông yeâu söï 

soáng an vui cuûa mình ñoái vôùi caùc loaøi ñoäng 

vaät.  

Mình phaûi thöôøng xuyeân nhaéc taâm 

mình: “Taát caû caùc loaøi ñoäng vaät ñeàu coù söï 

soáng, tham soáng, sôï cheát, sôï ñau khoå, vaø coù 

tình caûm nhö mình, mình phaûi thöông yeâu, 

traùnh ñöøng gaây ñau khoå chuùng”.  

Mình töï hoûi mình töø con vaät nuoâi nhö 

con choù, con meøo, con heo, con gaø, con vòt 

trong nhaø noù thöôøng hay quaán quyùt beân ta, ta 

ñi xa veà noù möøng, noù vui veû, khi ta cho noù aên, 

luùc ta ôû nhaø moät mình coù noù beân caïnh laøm 

baïn, an uûi, vui ñuøa cuøng ta... vaäy maø ta nôõ 

loøng naøo khoâng thöông yeâu laïi ñi saùt haïi hay 

cho ngöôøi khaùc saùt haïi ñeå aên thòt, laøm cho noù 

cheát trong ñau khoå, maùu ñoå thòt tan, keâu la 

thaûm thieát döôùi baøn tay, löôõi dao, treân thôùt 

cuûa mình vaø ngöôøi hay sao? 

Mình khoâng ñoäng loøng thöông xoùt khi 

thaáy chuùng cheát trong ñau ñôùn giaãy giuïa caàu 
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xin mình tha maïng soáng hay sao? Mình ñaønh 

loøng naøo nhai nuoát xöông, da, maùu, thòt, cuûa 

caùc loaøi ñoäng vaät thöôøng gaàn guõi beân mình 

nhaát hay sao? Mình nôõ loøng naøo ñeå cho caùi 

thaân cuûa mình trôû thaønh caùi nhaø moà, nghóa 

ñòa choân xaùc thaân thòt cuûa caùc loaøi ñoäng vaät 

hay sao? Mình khoâng thöông mình vaø caùc 

loaøi vaät cuõng bieát soáng nhö mình hay sao?  

Cho ñeán caùc loaøi vaät khaùc nhö con kieán, 

con chim, con ong, con caù, con toâm, con teùp 

caùc loaøi soáng trong röøng, döôùi nöôùc, treân caïn, 

treân ñoài cao, trong khoâng gian, mình nôõ loøng 

naøo khoâng thöông yeâu söï soáng an vui cuûa 

chuùng, laïi ñi phaù toå kieán, hoát toå chim non, 

ñoát toå ong... ñeå cho caû ñaøn, caû toå rôi vaøo caûnh 

cheát choùc tang thöông, khoâng nôi nöông töïa, 

troán möa, traùnh naéng, thuù döõ aên thòt, baét con 

phaûi xa lìa cha meï, con nhôù meï cha, meï cha 

nhôù con, vôï choàng nhôù nhau keâu la thaûm 

thieát (chim cuoác) hay sao? 

Loaøi vaät, khoâng loaøi naøo maø khoâng muoán 

soáng bình an nhö mình: Qua hình aûnh con caù 

maéc caâu, maéc löôùi coøn phaûi giaãy giuïa ròch caàn 

caâu, tung lôø, phoùng ra khoûi löôùi... ñeå tìm 

ñöôøng soáng thoaùt thaân; con chim soå loàng lieàn 

tung caùnh bay vuùt leân baàu trôøi xanh. Vaäy maø 

mình laïi ñaønh loøng naøo khoâng thöông yeâu söï 
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soáng bình an cuûa chuùng, laïi ñi tìm moïi caùch 

giaêng caâu, gaøi baãy... ñeå baét chuùng saùt haïi, aên 

thòt, laøm thuù vui chôi gaây ñau khoå chuùng cho 

ñaønh hay sao? 

Sao ta laïi queân ñi loøng thöông yeâu cuûa 

mình ñeå taâm mình trôû thaønh aùc ñoäc ñeán theá, 

nhaãn taâm ra tay ñaäp ñaàu con caù, caét coå loät da 

con eách, ñaâm hoïng con heo, caét coå, truïng nöôùc 

soâi, nhoå loâng moå buïng con gaø con vòt, ñaäp con 

choù, ñaùnh con meøo laøm cho noù ñau khoå vaø aên 

thòt chuùng hay sao? Ta nôõ loøng ñeå cho thaân 

haønh, lôøi noùi, yù nghó cuûa mình laøm maát ñi söï 

soáng an vui cuûa caùc loaøi vaät? 

Coù bao giôø mình ñeå yù ñeán con choù meï 

cho ñaøn con cuûa mình buù roài lieám loâng töøng 

con choù con chöa? Coù thaáy con chuoät meï tha 

ñaøn con cuûa mình ñi nôi khaùc ñeå traùnh baøn 

tay saùt haïi cuûa caùc loaøi khaùc khi toå bò ñoäng 

hay khoâng? Coù bao giôø ñeå yù ñeán hai con caù 

meï cha chaên ñaøn con cuûa mình, saün saøng taán 

coâng caùc loaøi vaät khaùc lôùn hôn mình duø boû 

thaân maïng cuõng phaûi baûo veä ñaøn con cuûa 

mình cho ñeán hôi thôû cuoái cuøng hay chöa? 

Hoaëc con gaø meï aáp uû ñaøn con cuûa mình trong 

ñoâi caùnh khi thaáy con chim caét ñang bay löôïn 

treân baàu trôøi, thaø cheát tröôùc nanh huøm mieäng 

soùi ñeå baûo veä ñaøn con cuûa mình ñöôïc soáng 
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bình yeân, hoaëc thaáy con chim meï môùm moài 

cho chim con, chim con nghe tieáng chim meï 

tha moài veà toå trong loøng vui möøng haû mieäng 

dô leân cao caát tieáng keâu líu ríu, chim meï ñuùt 

moài cho töøng con moät... hay chöa? Nhö vaäy 

mình khoâng thöông chuùng hay sao? 

Nhö treân mình ñaõ thaáy caùc loaøi vaät cuõng 

cuøng chung moät söï soáng, coù tình thöông yeâu, 

tham soáng, sôï cheát, sôï khoå ñau, saün saøng hy 

sinh thaân maïng ñeå baûo veä ñaøn con, baûo veä toå 

(ong, kieán, moái) nhö loaøi ngöôøi vaäy. Cho neân, 

mình phaûi thöông yeâu chuùng nhö thöông 

thaân thòt cuûa mình, nhö ngöôøi meï thöông 

con, nhö anh em moät nhaø. Mình phaûi töø boû 

xa lìa thaân, khaåu, yù saùt haïi, aên thòt, gaây ñau 

khoå ñeán chuùng, phaûi luoân luoân tónh giaùc treân 

moïi haønh ñoäng ñi, ñöùng, naèm, ngoài, laøm vieäc, 

noùi, aên, uoáng, suy nghó ñeå traùnh khoâng gaây 

ñau khoå cho moïi loaøi, töø con vaät nhoû nhö con 

kieán, con muoãi, con moàng, saâu boï, coân truøng, 

cho ñeán con vaät lôùn nhö gaø, vòt, choù, heo, deâ, 

traâu, boø... vaø thöôøng xuyeân taùc yù daãn taâm 

mình khôûi loøng thöông yeâu söï soáng cuûa caùc 

loaøi vaät theo töøng oai nghi, haønh ñoäng cuûa 

thaân nhö: “Mình phaûi ñieàm ñaïm, tónh giaùc 

treân moïi haønh ñoäng traùnh khoâng ñeå voâ tình 



   ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY -  TẬP I 

 242 

 

laøm ñau khoå cheát choùc caùc loaøi chuùng sinh 

xung quanh thaân ta”.  

Cho ñeán caùc loaøi vaät hung döõ coù noïc ñoäc 

nhaát nhö raén, reát, boø caïp, muoãi, moøng, kieán 

neû... caén ñoát mình, mình cuõng khoâng neân saùt 

haïi hay laøm cho chuùng sôï vaø ñau khoå, luoân 

luùc naøo cuõng taùc yù khôûi loøng thöông yeâu 

chuùng nhö con, em cuûa mình vaäy, vì chuùng 

baát haïnh, baïc phöôùc, voâ duyeân, ñôøi tröôùc 

khoâng hoïc ñöôïc ñaïo ñöùc hieáu sinh, khoâng 

ñöôïc gaêp chaùnh phaùp Phaät, ñaõ laøm aùc neân ñôøi 

naøy taùi sinh laøm thaân loaøi vaät maø moïi ngöôøi 

khoâng öa thích, thöôøng traùnh xa. Chuùng caén 

ta khi ta laøm ñau, laøm ñoäng ñeán söï an nguy 

cuûa chuùng, chöù coøn ta thaáy ta giöõ baát ñoäng 

thaân taâm, khoâng ñoäng ñaäy gì ñeán thaân chuùng 

thì chuùng khoâng bao giôø caén ta, duø ñoù laø con 

raén, con reát, ngoaïi tröø con muoãi vì quaù ñoùi 

tìm mình huùt maùu, khi noù huùt maùu no thì noù 

cuõng bay ñi. Thaáy muoãi chích mình chæ neân 

phuûi nheï cho muoãi bay ñi vaø tìm caùch ngaên 

ngöøa ñöøng duøng tay, hay thuoác xòt cho chuùng 

cheát thaät laø toäi loãi vaø toäi nghieäp voâ cuøng, ta 

haõy neân thöông xoùt cho chuùng! 

“Mình neân thöông yeâu taát caû moïi loaøi coù 

thaân hình baát haïnh hôn mình”.  
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Ñoái vôùi caùc loaøi vaät nuoâi trong nhaø mình 

phaûi neân cho chuùng aên no ñaày ñuû, ñöøng ñeå 

cho chuùng ñoùi roài chuùng ñi tìm caùc loaøi vaät 

khaùc aên thòt hoaëc ñi ra ngoaøi haøng xoùm bò 

ngöôøi aùc ñaùnh ñaäp, baét gieát vaø aên thòt...   

2- Thöïc hieän Ñöùc Bi Taâm cuûa mình 

ñoái vôùi caùc loaøi ñoäng vaät nhö theá naøo?   

Vôùi mình laø ngöôøi tu só thì khoâng nuoâi 

con gì heát ñeå thöïc hieän loøng thöông yeâu troïn 

veïn ñeán taát caû muoân loaøi vaät soáng treân haønh 

tinh naøy. 

Chæ tröø nhöõng tröôøng hôïp thaáy nhöõng 

con vaät bò thöông naëng mang noù veà thaát nuoâi 

döôõng chaêm soùc ñeán khi naøo noù laønh maïnh 

roài thaû noù veà ñôøi soáng thieân nhieân, töï do.  

Ñaáy laø thöïc hieän loøng bi, thöông xoùt cho 

caùc loaøi vaät ñang ñau khoå, giaãy giuïa, keâu la 

caàu cöùu trong côn nguy naïn ñeán tính maïng; 

thöông xoùt cho kieáp laøm chuùng sinh voâ cuøng 

ñau khoå, maïng soáng mong manh nhö chæ 

maønh treo chuoâng, chæ sô saåy moät chuùt laø bò 

thöông, taät nguyeàn hay boû maïng laøm moài cho 

keû maïnh hôn mình.  

Vì theá, mình thaáy con vaät bò thöông, bò 

keû khaùc baét aên thòt, hay bò ñau oám  mình neân 

tìm caùch cöùu giuùp chuùng.  
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Ví duï nhö: Choù mình nuoâi trong nhaø 

mình neân duøng thuoác thang xöùc veát thöông, 

cho choù uoáng thuoác, vuoát ve voã veà noùi leân lôøi 

aùi ngöõ thöông yeâu ñeå xoa dòu bôùt ñi söï ñau 

ñôùn treân thaân, cho ñeán con gaø, con vòt, con 

kieán, con saâu, vaø caùc loaøi vaät khaùc cuõng vaäy.  

Hoaëc khi ñi ñöôøng mình thaáy toå kieán, 

con kieán, saâu boï, coân truøng, caùc loaøi vaät khaùc 

ñang gaëp nguy naïn ñeán tính maïng nhö: bò rôi 

vaøo trong nöôùc mình lieàn tìm caùch nhanh 

nhaát ñeå vôùt chuùng leân, thaáy con naøy caén aên 

thòt con kia, hai con vaät caén loän vôùi nhau, 

mình chôù voäi vaøng boû ñi maø haõy tìm caùch can 

thieäp taùch rôøi hai con ra, moãi con moät nôi 

ñöøng ñeå chuùng aên thòt hay saân haän caén loän 

laãn nhau nöõa. Xoùt thöông khi mình thaáy con 

vaät bò loaøi ngöôøi ra tay saùt haïi ñeå aên thòt, ñeå 

laøm thuù vui chôi, mình xoùt thöông khi thaáy 

ngöôøi baùn caù, baùn thòt, naáu nöôùng caùc thöïc 

phaåm baèng thòt, maùu, môõ ñoäng vaät...  

Trong böõa côm mình aên thaáy con vaät 

ñang ñoùi khoå hôn mình, chuùng ñang ñi kieám 

aên vaát vaû xung quanh khu vöïc mình ôû hay 

chuùng ngoài ngoùng nhìn, chôø ñôïi mình aên 

xong, caàu mong thöùc aên thöøa cuûa mình. Tröôùc 

caûnh naøy (duø laø con vaät mình khoâng nuoâi vì 

mình laø tu só) mình ñöøng boû qua maø phaûi heát 
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loøng thöông yeâu, xoùt thöông cho ñôøi soáng 

nhaân quaû ñau khoå thaân laøm loaøi ñoäng vaät, vaø 

mình phaûi neân nhöôøng cho noù moät mieáng 

côm, moät mieáng thöïc phaåm, moät caùi baùnh, cuû 

khoai... cho con vaät aên, ñöøng ñeå noù ngoài chôø 

ñôïi mình suoát caû böõa aên roài oâm buïng thaát 

voïng luûi thuûi ra ñi. Mình phaûi neân ñaët tröôøng 

hôïp mình laø con vaät, con vaät laø mình, thì 

mình môùi caûm nhaän ñöôïc loøng thöông yeâu, 

xoùt thöông thaät söï töø ñaùy loøng mình.  

ÔÛ ñôøi khoâng ai maø khoâng coù loøng öôùc 

muoán, khi öôùc muoán khoâng thaønh töïu thì caûm 

thaáy trong taâm hoàn buoàn baõ, tuûi phaän mình, 

vaø möøng vui khi mình ñöôïc thaønh töïu, nhaát 

laø trong luùc ñoùi khaùt, ñöôïc ngöôøi cho mieáng 

aên thì vui möøng bieát maáy: “Moät mieáng khi 

ñoùi baèng moät goùi khi no”, thì con vaät cuõng 

vaäy khoâng khaùc chi con ngöôøi, duø laø con vaät 

hung döõ, xa laï vôùi mình, khi mình khôûi loøng 

thöông yeâu, xoùt thöông cho noù aên thì noù cuõng 

khoâng coøn hung döõ ñoái vôùi mình, tính neát 

hieàn laønh trôû laïi nhö mình...  

Mình phaûi thöôøng xuyeân nhaéc taâm 

mình: “Mình phaûi thöông xoùt caùc loaøi chuùng 

sinh ñang bò ñoùi khoå, khoå ñau” ñeå taâm bi cuûa 

mình ngaøy caøng ñöôïc lôùn roäng ra nhö trôøi 

bieån bao la khoâng bôø beán.  
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3- Thöïc hieän Ñöùc Hyû Taâm cuûa mình 

ñoái vôùi caùc loaøi ñoäng vaät nhö theá naøo?  

Khi loøng thöông yeâu, loøng thöông xoùt 

cuûa mình ñöôïc troãi daäy thì loøng hoan hyû khôûi 

leân theo, vui möøng khi thaáy taát caû caùc loaøi 

vaät ñeàu ñöôïc soáng khoûe maïnh, an vui, haïnh 

phuùc, bình an trong moâi tröôøng soáng, cuøng 

vôùi mình hít thôû trong baàu khoâng khí trong 

laønh, töôi maùt. Mình cuõng vui möøng khi thaáy 

con vaät ñöôïc khoûi beänh ñau, tai naïn; vui 

möøng khi thaáy con vaät lôùn maïnh khoâng coøn 

aên thòt hay hieáp ñaùp con vaät yeáu hôn; vui 

möøng hoan hyû khi thaáy hai con vaät khoâng 

coøn saân haän caén loän laãn nhau; vui möøng hoan 

hyû khi thaáy moät con vaät vöøa thoaùt ra khoûi söï 

taán coâng saùt haïi cuûa ñaøn vaät  khaùc; vui möøng 

hoan hyû khi thaáy con vaät ñöôïc thoaùt khoûi côn 

ñoùi khaùt, khoûi côn nguy naïn ñeán tính maïng, 

ñeán ñôøi soáng an vui cuûa chuùng... ñaáy laø hyû 

thieän mình neân trau doài tu taäp.  

Coøn ngöôïc laïi tuoåi treû cuûa mình hay 

ngöôøi ñôøi khoâng coù ñöùc hieáu sinh, thöôøng vui 

khi thaáy caùc loaøi vaät bò saùt haïi; vui khi aên 

ñöôïc thòt con vaät naøy, con vaät kia ñeå thoûa 

maõn tính öa thích khoaùi khaåu cuûa mình; vui 

khi thaáy hai con vaät ñaù loän, caén xeù, saùt haïi 

laãn nhau; vui khi thaáy caûnh caùc loaøi vaät soáng 
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khoå, cheát khoå, cheát trong ñau ñôùn giaãy giuïa; 

vui khi thaáy maùu thòt cuûa chuùng sinh rôi ñoå...  

Ví duï: Vui khi thaáy caûnh ñaù gaø, ñaù deá, 

con raén quaán con nhaùi, con ngöôøi saùt haïi con 

heo, con gaø ñeå aên thòt...  

Nhöõng thuù vui naøy laø nhöõng thuù vui aùc 

noù gieát cheát loøng bi thöông cuûa mình ñoái vôùi 

taát caû caùc loaøi chuùng sinh, mình phaûi töø boû 

traùnh xa, phaûi khôûi loøng thöông xoùt vaø can 

thieäp vaøo nhöõng caûnh naøy ñeå caûnh töôïng ñau 

thöông naøy ñöôïc chaám döùt. Chæ hoan hyû vui 

veû khi thaáy nhöõng caûnh töôïng naøy khoâng coøn 

dieãn ra nöõa vaø thöôøng xuyeân taùc yù nhaéc nhôû 

taâm mình: “Caùi vui khi thaáy caùc loaøi vaät ñang 

bò ñau khoå cheát choùc laø hyû duïc aùc ta neân töø 

boû vaø traùnh xa loaïi hyû naøy” hay “Loøng vui 

möøng khi thaáy caùc loaøi vaät ñöôïc soáng an vui 

laø hyû thieän mình neân trau doài nuoâi lôùn”.  

4- Thöïc hieän Ñöùc Xaû Taâm cuûa mình 

ñoái vôùi caùc loaøi ñoäng vaät nhö theá naøo? 

Khi taâm Töø, Bi, Hyû cuûa mình khôûi leân 

thì taâm Xaû cuõng khôûi leân cuøng moät luùc. Khi 

taâm thöông yeâu cuûa ta khôûi leân thì ta khoâng 

nôõ tay saùt haïi caùc loaøi vaät ñang soáng yeân vui 

ñeå aên thòt hay ñeå vui chôi theo yù aùc cuûa mình 

vaø cuõng khoâng nôõ nuoâi thaân maïng cuûa mình 
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baèng thöïc phaåm, döôïc phaåm ñoäng vaät, coù 

muøi, coù thòt chuùng sinh (ñoäng vaät). Ñoù laø 

mình xaû boû ñöôïc thoùi quen aên thòt vaø laøm 

maát ñi söï soáng an vui cuûa caùc loaøi ñoäng vaät.  

Khi mình boû taâm saùt haïi thì lôõ nhö coù 

con vaät caén mình ñau mình cuõng vaãn khôûi 

loøng thöông yeâu, loøng thöông xoùt tha thöù cho 

con vaät, khoâng laøm khoå hay gieát cheát chuùng 

maø coøn hoan hyû khi thaáy chuùng boø ñi bình an 

voâ söï. Mình saün saøng xaû boû mieáng aên ngon 

mieäng ñeå nhöôøng cho con vaät ñang ñoùi khaùt 

tröôùc maét mình, duø mình aên ngaøy moät böõa vaø 

hoan hyû khi thaáy chuùng aên, thaáy con vaät laø 

baïn ôn cuûa mình, nhôø coù baïn aên maø mình 

ñöôïc vui.  

Xaû boû thuù vui aùc ñoäc cuûa mình ñeå thöïc 

hieän loøng thöông yeâu söï soáng bình yeân cuûa 

caùc loaøi vaät nhö: Xaû boû nhöõng thuù vui chôi ñaù 

gaø, deá, baãy chim, baét caù, aên thòt, saùt haïi caùc 

loaøi ñoäng vaät lôùn, nhoû... baèng phaùp Nhö lyù 

taùc yù nhaéc taâm mình: “Ta phaûi töø boû thuù vui 

chôi mang tính chaát gaây ñau khoå cheát choùc 

cho caùc loaøi ñoäng vaät”.  

Xaû boû tính voäi vaøng haáp taáp, thoùi quen 

laâu ñôøi cuûa mình ñeå thöïc hieän taâm töø, tónh 

giaùc traùnh söï voâ tình giaãm ñaïp, saùt haïi, laøm 
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toån thöông caùc loaøi vaät hay voâ tình aên thòt 

coân truøng saâu boï trong rau, quaû, trong thöïc 

phaåm mình aên. Xaû boû tính lô laø tröôùc caûnh 

con vaät bò thöông, bò naïn nguy ñeán tính 

maïng, ñeán ñôøi soáng yeân vui cuûa chuùng, khi 

thaáy nhöõng caûnh naøy mình phaûi taùc yù: “Haõy 

thöông xoùt cho con vaät ñang bò ñau khoå; phaûi 

döøng laïi taát caû moïi vieäc ñeå cöùu giuùp chuùng 

ngay vaø xoa dòu veát thöông ñau cuûa chuùng”.  

Xaû boû tính kieâu caêng ngaõ maïn cho raèng 

“Vaät döôõng nhaân” ñeå tha hoà nhai, nuoát thöïc 

phaåm baèng maùu, baèng thòt chuùng sinh, boùp 

cheát ñi loøng thöông yeâu, loøng xoùt thöông cuûa 

mình ñoái vôùi caùc loaøi vaät nhö: Caù, toâm, heo, 

deâ, gaø, vòt, traâu, boø, choù, meøo, cua, oác... baèng 

phaùp Nhö lyù taùc yù nhaéc taâm mình haèng ngaøy 

vaø thöôøng xuyeân moãi khi thaáy hình aûnh, thöïc 

phaåm, döôïc phaåm coù söï ñau khoå cuûa caùc loaøi 

chuùng sinh: “Mình phaûi xoùt thöông cho caùc 

loaøi ñoäng vaät cheát trong ñau khoå, ñöøng ñeå 

cho thaân mình trôû thaønh caùi nhaø moà, nghóa 

ñòa, baõi thaây ma choân vuøi xöông, da, maùu 

thòt cuûa caùc loaøi ñoäng vaät. Cheát boû nhaát ñònh 

khoâng aên thòt chuùng sinh”.  

Xaû boû taâm löôøi bieáng hoïc taäp trau doài 

ñaïo ñöùc hieáu sinh cuûa mình ñeå sieâng naêng 

tinh taán thöïc hieän, nuoâi döôõng loøng thöông 
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yeâu cuûa mình ñoái vôùi muoân loaøi vaät treân haønh 

tinh naøy.  

Xaû boû moïi thuù vui chôi coù söï ñau khoå cuûa 

caùc loaøi vaät (chim loàng, caù chaäu, ñaù gaø, …) ñeå 

toân troïng, thöông yeâu söï soáng bình an cho 

nhau vaø taùc yù nhaéc taâm mình: “Mình phaûi xaû 

boû heát taát caû moïi haønh ñoäng thoùi quen cuûa 

thaân, khaåu, yù laøm ñau khoå chuùng sinh, phaûi 

thöông yeâu chuùng nhö thöông thaân, thòt cuûa 

mình vaäy”.  

“Taát caû caùc loaøi vaät ñeàu coù söï soáng nhö 

mình, mình haõy thöông yeâu chuùng”.  

V- THÖÏC HIEÄN ÑAÏO ÑÖÙC HIEÁU SINH 

CUÛA MÌNH ÑOÁI VÔÙI THAÛO MOÄC, THIEÂN 

NHIEÂN, MOÂI TRÖÔØNG SOÁNG NHÖ THEÁ 

NAØO?  

1- Thöïc hieän Ñöùc Töø Taâm cuûa mình 

ñoái vôùi caùc loaøi thaûo moäc, thieân nhieân, 

moâi tröôøng soáng nhö theá naøo? 

Taâm töø ñoái vôùi thaûo moäc, thieân nhieân, 

moâi tröôøng soáng laø loøng thöông yeâu söï soáng 

xanh töôi toát cuûa taát caû caùc loaøi caây coû, cho 

ñeán thöông yeâu moâi tröôøng soáng treân haønh 

tinh naøy ñöôïc trong saïch, möa thuaän gioù hoøa, 

trôøi yeân, bieån laëng, ñaát, ñaù, soâng, nöôùc ñöôïc 

haøi hoøa trong baàu khoâng khí töôi maùt...  
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Taâm töø ñoái vôùi caùc loaøi thaûo moäc qua 

hình aûnh vaø lôøi daïy cuûa ñöùc Phaät laø luoân tónh 

giaùc treân töøng böôùc chaân traùnh khoâng giaãm 

ñaïp leân caùc loaøi caây coû döôùi chaân mình, sôï 

raèng söùc naëng cuûa baøn chaân laøm cho caây coû 

non phaûi naùt thaân, gaõy ngoïn, khoâ caèn, heùo uùa 

vaø cheát ñi, cho ñeán Ngaøi coøn daïy cho ñeä töû 

cuûa mình khoâng neân boû thöïc phaåm thöøa leân 

caây coû töôi soáng, vì sôï raèng trong thöïc phaåm 

coù muoái maën laøm cho caây coû phaûi cheát vaø 

khoâng neân troàng, nhoå caùc loaøi caây coû ñeå taâm 

mình luoân phuû truøm loøng thöông yeâu ñeán taát 

caû moïi loaøi, vì coù troàng caây naøy thì seõ laøm 

toån haïi ñeán caây kia vaø caùc loaøi vaät khaùc...  

Ñoái vôùi caùc loaøi voâ tình nhö caây coû maø 

ñöùc Phaät coøn toân troïng, thöông yeâu söï soáng 

xanh töôi cuûa chuùng nhö vaäy, khoâng nôõ laøm 

cho chuùng phaûi toån thöông hay cheát choùc vì 

mình, huoáng hoà laø caùc loaøi ñoäng vaät, con 

ngöôøi thì tình thöông aáy coøn nhaân leân gaáp 

nhieàu laàn voâ löôïng, voâ bieân khoâng theå tính 

keå ñöôïc.   

Mình laø ñeä töû cuûa Ngaøi thì phaûi hoïc 

göông haïnh, phaûi thöïc haønh taâm töø nhö Ngaøi 

ñeå coù loøng thöông yeâu thaät söï. Ñoái vôùi caây coû 

mình thöôøng neân ñeå yù quan saùt ñeán söï dieãn 

bieán trong ñôøi soáng cuûa chuùng nhö: Ñeå yù 
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ngaém nhìn nhöõng ngoïn coû caây, ngaém nhöõng 

haït söông long lanh vaøo buoåi saùng tinh mô; 

ñeå yù ñeán ñoït caây ngoïn coû hoâm qua coøn cuoán 

keøn hoâm nay ñaõ nôû bung ra thaønh laù non, ñoït 

non xanh töôi môn môûn; ñeå yù ñeán nhöõng buùp 

boâng hoâm qua, hoâm kia, nhöng saùng hoâm nay 

ñaõ nôû tung ra thaønh nhöõng caùnh hoa töôi ñeïp 

cuøng vôùi muøi höông ngaøo ngaït hoøa trong 

khoâng khí bay theo chieàu gioù, caùc loaøi caây coû 

cuõng bieát heùo uùa, taøn phai, khoâ gaày khi thieáu 

nöôùc, thieáu phaân, laïnh reùt nhö ngöôøi bò ñoùi, 

khaùt, oám ñau, thieáu aên, thieáu maëc vaäy hay 

töôi toát lôùn nhanh khi ñuû nöôùc, ñuû phaân nhö 

ngöôøi khoûe maïnh ñuû aên, ñuû maëc, côm no, aám 

aùo vaäy...  

Hôn nöõa laø soáng treân ñôøi naøy neáu khoâng 

coù caây coû thì con ngöôøi vaø caùc loaøi vaät khoâng 

theå toàn taïi ñöôïc. 

Nhôø coù quan saùt nhö vaäy neân taâm mình 

khôûi leân tình thöông yeâu söï soáng cuûa caùc loaøi 

thaûo moäc chaân thaät, khoâng coøn nôõ loøng naøo 

ñöa tay beû moät caønh caây, ngaét moät caùi boâng, 

caét boâng chöng, chôi hoa kieång, baét nhoát caây 

naøy, caây kia giam vaøo trong moät caùi chaäu tuø 

tuùng nhoû heïp, roài thöôøng xuyeân caét caønh, xeùn 

reã nhö ngöôøi tuø bò cöïc hình tra taán laøm toån 

thöông, cheát choùc trong thôøi gian ngaén vaäy.  
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Mình cuõng khoâng neân ñoát laù, ñoát röøng 

laøm cho muoân loaøi vaät, caây coû, haït gioáng phaûi 

bò cheát chaùy, ñaát ñai bò soùi moøn, ñoài troïc daãn 

ñeán luõ luït xaûy ra vaøo muøa möa, haïn haùn vaøo 

muøa naéng, moâi tröôøng soáng khoâng ñöôïc oån 

ñònh.  

Vì theá ñôøi soáng cuûa ngöôøi tu só chæ coøn coù 

ba y moät baùt vaø moät ngheà duy nhaát laø ñi xin 

aên ñeå thöïc hieän loøng thöông yeâu voâ haïn cuûa 

mình ñoái vôùi muoân loaøi caây coû treân haønh tinh 

naøy.  

Coøn thöïc hieän taâm töø thöông yeâu ñoái vôùi 

moâi tröôøng soáng laø khoâng laøm oâ nhieãm moâi 

tröôøng, khoâng khí, doøng nöôùc, khoâng laøm maát 

ñi söï oån ñònh töï nhieân cuûa moâi tröôøng soáng 

töø coû caây, röøng, nuùi, soâng ngoøi, ñaát, ñaù, cho 

ñeán khoaùng saûn, taøi nguyeân thieân nhieân...  

Mình phaûi giöõ gìn moâi tröôøng soáng xung 

quanh cuûa mình ñöôïc trong saïch, khoâng khaïc 

nhoå, ñaïi tieåu tieän, vöùt raùc baån, boïc ni loâng, 

giaáy (laù) goùi thöïc phaåm, xaùc cheát caùc loaøi vaät, 

nhöõng voû chai, nhöõng chaát ñoäc haïi... böøa baõi 

vaøo moâi tröôøng soáng xung quanh mình vaø 

moïi nôi. Mình phaûi choân caát hay ñeå coù nôi 

choán roài thieâu ñoát hoaëc ñeå töï hoaïi trong loøng 

ñaát.   
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Nhaát laø khi mình coù beänh luùc khaïc nhoå 

mình phaûi coù ñoà ñöïng coù naép ñaäy kín, trong 

ñoà ñöïng ta coù theå ñeå tröôùc trong ñoù tro beáp, 

muoái, chaát khöû truøng, ñeå khi mình nhoå vaøo 

nhöõng chaát naøy dieät ngay nhöõng vi truøng 

maàm beänh, roài sau ñoù mình môùi ñaøo ñaát choân 

hoaëc ñoå vaøo haàm caàu tieâu töï hoaïi, chöù khoâng 

ñöôïc ñoå xuoáng soâng, raïch nöôùc, xuoáng möông, 

ao, hoà, ngoaøi ñaát troáng, moâi tröôøng xung 

quanh... Neáu khoâng thì doøng nöôùc, moâi 

tröôøng soáng seõ bò oâ nhieãm vi truøng maàm 

beänh raát laø nguy hieåm cho moïi loaøi nhaát laø 

nhöõng ngöôøi xung quanh mình.  

Khi mình hæ muõi phaûi coù khaên chöùa 

ñöïng roài ñem giaët baèng boät giaët, cho ñeán raùc 

laù xung quanh mình ôû, mình cuõng khoâng neân 

ñoát, phaûi ñeå cho noù töï hoaïi: Moät laø laøm choã ôû, 

laøm thöùc aên cho caùc loaøi vaät vaø caây coû trôû laïi; 

hai laø noù giöõ ñoä aåm cho ñaát luoân ñöôïc eâm dòu 

khoâng bò xoùi moøn, caèn coãi baïc maøu. Cho ñeán 

caùc loaïi khoaùng saûn kim loaïi, daàu khí, taøi 

nguyeân thieân nhieân, röøng nuùi, ñaù voâi mình 

cuõng khoâng ñöôïc khai thaùc böøa baõi khoâng coù 

giôùi haïn. Vì khai thaùc böøa baõi khoâng coù giôùi 

haïn seõ laøm maát thaêng baèng oån ñònh thieân 

nhieân neân thöôøng xaûy ra thieân tai, luõ luït, baõo 
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toá, haïn haùn... laøm cho muoân loaøi phaûi cheát vaø 

khoå ñau.  

Vôùi taâm töø mình phaûi luoân tö duy quaùn 

xeùt vaø thaáy raèng caùc loaøi thaûo moäc, thieân 

nhieân, moâi tröôøng soáng ñeàu laø coù moät ôn raát 

lôùn ñoái vôùi mình. Vì thaûo moäc cho mình boùng 

maùt, nuoâi ta soáng, chuùng cheát thaân laøm nhaø 

cho ta troán möa traùnh naéng, ñaát laøm nôi cho 

mình ñònh cö sinh soáng, nöôùc cho mình söï 

soáng, gioù cho mình hít thôû, maùt meû trong côn 

noùng nöïc, löûa söôûi aám thaân ta trong côn laïnh, 

soâng ngoøi, nuùi non, chim choùc muoân loaøi vaïn 

vaät thieân nhieân thôøi tieát... cuõng ñeàu giuùp cho 

mình ñöôïc söï soáng bình an, yeân vui vaø haïnh 

phuùc.   

Vì theá mình phaûi toân troïng thöông yeâu 

taát caû, ñöøng bao giôø laøm moät ñieàu gì aùc, laøm 

ñau khoå cho mình, cho ngöôøi, cho chuùng sinh 

vaø coû caây thieân nhieân, moâi tröôøng soáng. Vì 

mình laøm aùc seõ phoùng xuaát ra töø tröôøng aùc 

vaøo khoâng trung vuõ truï khieán cho thôøi tieát 

baát hoøa, söï soáng baát an, thöôøng xuyeân xaûy ra 

thieân tai baõo luït, haïn haùn, soùng thaàn, ñoäng 

ñaát, nuùi löûa, chieán tranh... laøm cho moïi loaøi 

ñeàu phaûi khoå ñau, cheát choùc theâ thaûm.  
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Vôùi taâm töø mình cuõng neân khuyeân 

nhöõng ngöôøi thaân caän trong gia ñình, baïn 

höõu, anh, chò, em, trong nöôùc cuõng nhö nöôùc 

ngoaøi coù duyeân vôùi mình, bieát thöông yeâu moâi 

tröôøng soáng trong saïch, ñöøng vöùt boû raùc baån 

böøa baõi, ñöøng chaët caây phaù röøng khoâng chính 

ñaùng, laøm caïn kieät taøi nguyeân thieân nhieân... 

khoâng chaët phaù maø coøn troàng theâm röøng, caây 

coû ôû nhöõng nôi, ñaát troáng, ñoài troïc... ñeå laøm 

cho moâi tröôøng soáng ngaøy caøng ñöôïc trong 

saïch vaø coû caây ñöôïc xanh töôi hôn.  

Mình cuõng neân tuøy moãi tröôøng hôïp nhaéc 

taâm mình baèng nhöõng lôøi taùc yù töï ñaët ra: 

“Mình phaûi thöông yeâu söï soáng cuûa muoân 

loaøi thaûo moäc, thöông yeâu moâi tröôøng soáng 

trong saïch töôi maùt, khoâng laøm cho moâi 

tröôøng bò oâ nhieãm”.  

2- Thöïc hieän Ñöùc Bi Taâm cuûa mình 

ñoái vôùi caùc loaøi thaûo moäc, thieân nhieân, 

moâi tröôøng soáng nhö theá naøo? 

Coøn Ñöùc Bi Taâm ñoái vôùi thaûo moäc, thieân 

nhieân moâi tröôøng soáng laø loøng thöông xoùt cuûa 

mình tröôùc caûnh caây coû bò ñöùt caønh, gaõy 

ngoïn, daäp thaân, khoâ caèn, heùo uùa, thieáu nöôùc, 

thieáu phaân; thöông xoùt tröôùc caûnh moâi tröôøng 

bò oâ nhieãm, thieân tai; thöông xoùt tröôùc caûnh 
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haønh ñoäng cuûa nhöõng ngöôøi khoâng coù ñöùc 

hieáu sinh thöông yeâu söï soáng cuûa muoân loaøi 

thaûo moäc, thieân nhieân, chæ bieát coù caù nhaân, 

xem troïng mình, khinh reû caùc loaøi vaät khaùc, 

trong taâm tö chæ coù bieát nghó raèng taát caû caùc 

loaøi vaät soáng ôû ñôøi laø ñeå phuïc vuï cho caùi vui, 

caùi thích vaø laøm ñeïp cho cuoäc soáng cuûa 

mình... neân nhaãn taâm khoâng yù thöùc (voâ tình) 

hay coá yù coù nhöõng haønh ñoäng khoâng chính 

ñaùng ñeå ñoâi baøn chaân, thaân haønh cuûa mình 

giaãm ñaïp leân caùc loaøi caây coû non, ñoå nhöõng 

chaát baát tònh, chaát pheá thaûi, quaêng neùm raùc, 

boïc, caùc chaát hoùa hoïc ñoäc haïi, nhöõng chai, voû 

bao bì ñöïng thuoác tröø saâu raày... leân caây coû, 

vaøo baàu khí quyeån, vaøo moâi tröôøng töø treân bôø 

cho ñeán döôùi nöôùc, töø trong nhaø cho ñeán 

ngoaøi ñöôøng, ngoaøi phoá, nôi coù ngöôøi ôû vaø 

khoâng ngöôøi ôû, laøm cho moïi nôi bò oâ nhieãm 

vaø cuõng thöông xoùt cho hoï khoâng ñöôïc hoïc 

ñaïo ñöùc hieáu sinh.  

Nhaát laø xoùt thöông khi ta thaáy ngöôøi ñi 

treân ñöôøng ñöa tay beû caønh caây, ngaét caùi 

boâng roài moät laùt sau vöùt ñi hoaëc vöùt raùc boïc, 

lon hoäp ñöïng thöïc phaåm böøa baõi treân ñöôøng 

ñi. Hay xoùt thöông tröôùc caûnh con ngöôøi caét 

boâng töôi ñeå chöng, ñeå laøm veû ñeïp cho rieâng 

mình maø khoâng chuùt loøng thöông xoùt cho söï 
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soáng cuûa nhöõng caây boâng. Ngöôøi aáy ñaâu nghó 

raèng khi caét nhö vaäy laø caét ñöùt söï soáng cuûa 

chuùng, laøm cho chuùng phaûi cheát daàn taøn phai 

trong thôøi gian ngaén 1, 2, 3 ngaøy roài hoâi thuùi 

vaø bò vöùt boû nhö ñoà raùc baån. Thöông xoùt tröôùc 

nhöõng caây coû, hoa, laù bò caét caønh, xeùn reã, bò 

nhoát trong chaäu, trong bình, khoâng ñöôïc soáng 

töï do nhö caùc loaøi caây thieân nhieân beân 

ngoaøi...  

Ñau loøng thöông xoùt nhaát laø ôû chuøa, ôû 

nhaø mình thaáy moïi ngöôøi caét boâng, mua boâng 

ñem ñeán cuùng döôøng cho Phaät, cho toå tieân, 

oâng baø ñeå laøm ñeïp, laøm trang nghieâm cho 

buoåi leã caàu khaån, caàu an, caàu sieâu, caàu cho 

mình ñöôïc phöôùc ñôøi sau, caàu Phaät ban cho 

mình töôùng toát ñeïp xinh xaén hôn ñôøi nay, 

nhaát laø nhöõng coâ gaùi (phaùi nöõ) thöôøng xuyeân 

cuùng hoa nhieàu hôn laø ngöôøi nam.  

Söï meâ tín ñaõ boùp cheát loøng thöông yeâu 

söï soáng cuûa con ngöôøi ñoái vôùi caùc loaøi hoa, 

thaûo moäc naøy xuaát phaùt töø nhöõng lôøi daïy 

trong kinh Nhaân Quaû Ba Ñôøi ôû caùc chuøa hieän 

nay: “Ñôøi nay ñöôïc thaân töôùng trang nghieâm 

xinh ñeïp laø do ñôøi tröôùc daâng hoa cuùng 

döôøng chö Phaät; ñôøi nay daâng hoa cuùng 

döôøng chö Phaät thì ñôøi sau ñöôïc phöôùc baùo 

thaân töôùng toát, trang nghieâm, xinh ñeïp”. 
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Nghe ñöôïc lôøi daïy trong kinh Nhaân Quaû Ba 

Ñôøi naøy loøng tham muoán khoâng ñaùy coù saün 

trong loøng lieàn troãi daäy ngay laäp töùc, vui 

möøng thích thuù mau leï ñi caét hoa, chaët caønh 

boâng töôi ñeïp ñang soáng (hoa mai, hoa ñaøo...) 

hoaëc mình thaáy ngöôøi ta caét saün baùn mình 

mua ñeå ñem cuùng döôøng cho chuøa, cho Phaät, 

Boà Taùt, Thaàn Linh... ñeå ñöôïc ban phöôùc 

töôùng toát xinh ñeïp ñôøi sau, vì ñôøi naøy coøn coù 

ngöôøi ñeïp hôn mình, öôùc muoán ñôøi sau mình 

phaûi ñeïp nhö hoa haäu theá giôùi laøm meâ meät 

moïi ngöôøi döôùi nhan saéc tuyeät traàn cuûa 

mình...  

Nhöng taát caû moïi ngöôøi ñaõ laàm töôûng, coù 

maét saùng maø cuõng nhö khoâng, bò ngöôøi ta gaït 

gaãm maø khoâng hay bieát, bò loøng tham muoán 

saéc ñeïp cuûa mình che kín ñoâi maét saùng trong 

cuûa mình maø khoâng hay, khoâng thaáy roõ thaân 

mình laø thaân töù ñaïi (ñaát, nöôùc, gioù, löûa) hôïp 

thaønh, voâ thöôøng luoân thay ñoåi roài hoaïi dieät 

trong sôùm chieàu, noù baát tònh hoâi thoái, tanh 

dô, nhô nhôùp vaø noù laø caùi oå beänh... Thaät ñaùng 

thöông xoùt voâ cuøng!   

Theo luaät nhaân quaû voâ thöôøng cuûa vuõ truï 

thì nhaân naøo quaû naáy, nhaân aùc thì sinh quaû 

khoå ñau, nhaân thieän thì quaû höôûng an vui, 

haïnh phuùc. Mình laøm aùc thì höôûng quaû aùc 
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xaáu xí, khoå ñau, beänh taät ngay trong hieän taïi 

vaø ñôøi sau.   

Mình laøm thieän thì mình höôûng quaû 

thieän luïc caên troøn ñuû trang nghieâm xinh ñeïp 

moät caùch töï nhieân. Moïi ngöôøi nhìn thaáy lieàn 

sinh taâm kính meán vaø ñôøi soáng luoân ñöôïc 

haïnh phuùc an laønh. Chöù khoâng ai ban phöôùc 

toát ñeïp cho mình khi mình laøm aùc, gaây ñau 

khoå cheát choùc cho keû khaùc. Cuõng khoâng ai giaù 

hoïa, tai naïn, khoå ñau cho mình khi mình laøm 

thieän, cho duø ñoù laø oâng Phaät, oâng Trôøi, 

Thaùnh, Thaàn, Boà Taùt naøo ñi chaêng nöõa cuõng 

khoâng theå cöùu giuùp mình ñöôïc khi mình laøm 

aùc vaø ngöôïc laïi. Neáu nhöõng oâng naøy laøm aùc 

thì luaät nhaân quaû cuõng khoâng tha thöù cho 

oâng ta, oâng vaãn phaûi chòu quaû ñau khoå treân 

thaân taâm vì vieäc laøm aùc cuûa oâng, thì laøm sao 

ban phöôùc baùu xinh ñeïp cho ngöôøi caét hoa 

cuùng döôøng cho oâng ñöôïc. Vaû laïi, oâng coøn 

mang toäi ñoàng phaïm vôùi ngöôøi cuùng döôøng 

cho oâng, oâng laø ngöôøi thieáu ñaïo ñöùc hieáu sinh 

töùc laø khoâng coù loøng xoùt thöông nhöõng caønh 

hoa bò ngöôøi khaùc caét maát ñi söï soáng khoâng 

chính ñaùng laøm lôïi ích cho söï soáng con ngöôøi; 

oâng laø ngöôøi löøa ñaûo ngöôøi khaùc.   

Nay mình hoûi baïn, baïn haõy saùng suoát töï 

suy nghó tö duy quaùn xeùt cho thaät kyõ ñöøng 
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voäi traû lôøi, ñöøng voäi tin nhöõng caâu hoûi, nhöõng 

lôøi cuûa mình noùi ñuùng - sai, thieän - aùc, maø 

phaûi thaáy roõ baèng söï thaät qua yù thöùc khoâng 

coù söï töôûng töôïng mô hoà aûo töôûng thì môùi traû 

lôøi thieän - aùc, ñuùng - sai.  

Hoûi: Haønh ñoäng cuûa baïn caét moät caønh 

hoa hoaëc giaùn tieáp caét laø mua hoa cuûa ngöôøi 

baùn, laøm cho caønh hoa ñang soáng phaûi lìa 

thaân meï, maùu muû töø thaân caây vaø caønh chaûy 

ra ngay choã caét, caønh hoa phaûi cheát, taøn phai 

höông saéc, heùo uùa, hoâi thoái moät caùch nhanh 

choùng, töùc laø baïn ñaõ cöôùp maát ñi söï soáng, veû 

ñeïp töï nhieân cuûa caønh hoa, laø moät haønh ñoäng 

thieän hay laø haønh ñoäng aùc? Coù loøng thöông 

yeâu söï soáng cuûa caây vaø caønh hoa kia hay 

khoâng? Coù loøng thöông xoùt tröôùc caûnh caønh 

hoa lìa khoûi thaân meï. Thaân meï vaø caønh hoa 

nhö coù veû ñau ñôùn khoùc thöông chaûy maùu, 

muû (nöôùc maét) taïi nôi tay baïn ñöa dao leân caét 

khoâng? 

Theo luaät nhaân quaû baïn coù haønh ñoäng 

laøm maát ñi söï soáng vaø veû ñeïp cuûa keû khaùc 

(caønh hoa) thì baïn höôûng quaû baùo gì? Thieän 

hay aùc? Coù höôûng ñöôïc quaû baùo thaân töôùng 

trang nghieâm xinh ñeïp hay khoâng? (baïn neân 

nhôù luaät nhaân quaû raát coâng baèng, khoâng ai 

thay theá cho ai ñöôïc) hay laø baïn phaûi höôûng 
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quaû baùo xaáu xí nhö Chung Voâ Dieäm luùc coøn ôû 

vöôøn daâu ngay trong ñôøi naøy vaø ñôøi sau? Hay 

laø ngay trong ñôøi naøy taâm baïn thöôøng ñau 

khoå veà tình caûm gia ñình vaø nhan saéc, töôùng 

ñeïp cuûa baïn cuõng sôùm nhanh choùng taøn phai 

trong nay mai nhö moät caønh hoa bò baïn caét 

lìa caønh sau ñoù khoâng ai muoán nhìn baïn nöõa, 

nhö caønh hoa sau ñoâi ba ngaøy bò vöùt boû trong 

thuøng raùc. Coøn caâu kinh aáy baïn “Ñöøng tin 

vaøo kinh taïng truyeàn tuïng, maø haõy tin nhöõng 

gì laø thieän” (lôøi Phaät daïy), khi baïn suy nghó 

chín chaén thì oâi thaät laø ñau loøng xoùt thöông 

voâ cuøng taän phaûi khoâng? ÔÛ ñaây khoâng bieát 

oâng Phaät gì maø sao coøn öa thích chôi hoa, öa 

thích laøm ñeïp, öa thích ngöûi muøi thôm baát 

tònh cuûa hoa ñeán theá? Öa thích ngöôøi khaùc 

ñem hoa ñeán cho mình maø khoâng chuùt loøng 

thöông xoùt cho nhöõng caønh hoa, nhaùnh boâng 

phaûi lìa thaân meï cuûa noù, maát ñi söï soáng xanh 

töôi; khoâng thöông xoùt tröôùc caûnh maùu muû 

chaûy ra töø caønh caây veát caét, gioáng nhö chaân 

tay mình bò ngöôøi khaùc cheùm lìa khoûi thaân 

vaäy, caùc baïn coù ñoäng loøng thöông xoùt tröôùc 

nhöõng hình aûnh naøy hay khoâng? Vaäy maø oâng 

Phaät naøy laïi khoâng thöông xoùt chuùt naøo, laïi 

coøn noùi leân lôøi doái gaït ngöôøi laø ban phöôùc toát 

ñeïp cho ngöôøi cuùng döôøng hoa cho mình. Chöù 
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coøn Ñöùc Phaät Thích Ca thì khoâng giaãm ñaïp, 

troàng, chaët, trang ñieåm laøm ñeïp vaø thöôøng 

daïy cho caùc haøng ñeä töû cuûa mình laø “Khoâng 

neân saùt haïi chuùng sinh”, lôøi noùi vaø haønh 

ñoäng cuûa Ngaøi khoâng bao giôø maâu thuaãn vôùi 

nhau, thì laøm gì coù chuyeän Ngaøi nhaän hoa 

cuûa ngöôøi khaùc cuùng döôøng cho mình. Phaûi 

khoâng baïn?  

Neáu caùc baïn thöông xoùt tröôùc caûnh naøy 

laø loøng töø, bi, ñöùc hieáu sinh, traùi tim thöông 

yeâu söï soáng cuûa baïn ñaõ troãi daäy roài ñaáy! Khi 

baïn coù loøng thöông yeâu söï soáng thì baïn thaáy 

caùnh hoa treân caønh caây xanh kia thì baïn lieàn 

khôûi taâm hoan hyû vui veû vaø khuoân maët, taâm 

hoàn baïn coù moät veû ñeïp töï nhieân cuûa loøng 

thöông yeâu söï soáng maø ai nhìn thaáy baïn cuõng 

ñeàu quyù meán, kính troïng. Thì luùc aáy baïn caàn 

gì phaûi trang ñieåm hay caét hoa, mua hoa 

cuùng döôøng Thaàn, Thaùnh, Phaät, Trôøi… ñeå caàu 

xin ban phöôùc töôùng toát, trang nghieâm, xinh 

ñeïp ôû coõi töôûng khoâng thöïc teá naøo, chi cho 

toán tieàn maø chaúng ñöôïc phöôùc, traùi laïi coøn 

theâm toäi loãi. Phaûi khoâng quyù baïn? 

Toâi khoâng caàn hoûi caùc baïn nöõa nhöng toâi 

nghó raèng ngay baây giôø laø baïn bieát mình phaûi 

laøm gì roài chöù? Toâi raát caùm ôn baïn.  
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Taát nhieân laø töø nay trôû ñi baïn khoâng 

bao giôø vui khi thaáy nhöõng hình aûnh ñaùng 

thöông taâm treân, baïn khoâng bao giôø ñoán 

chaët, beû caønh, nhoå coû trong nhöõng tröôøng hôïp 

khoâng chính ñaùng vaø baïn seõ töø boû thaân haønh 

caét hoa, chöng hoa, chôi hoa, khoâng troàng caây 

kieång trong chaäu, khoâng caét caønh, xeùn reã, 

uoán caây theo yù mình, töø boû chôi hoa kieång... 

cho ñeán khi baïn thaáy caây coû bò khoâ heùo lieàn 

khôûi loøng thöông xoùt ban cho caây moät gaùo 

nöôùc giuùp caây töôi tænh trôû laïi vaø vui möøng 

khi thaáy caây ñaõ töôi tænh, caønh laù ñung ñöa 

cuøng vôùi gioù thoåi rì raøo, chim hoùt líu lo treân 

caønh caây cao. Hôn nöõa laø khi thaáy raùc baån, 

boïc ni loâng, voû chai, thuoác tröø saâu baïn nhaët 

noù ñeå coù nôi choán roài ñoát boû hoaëc choân caát 

kín ñaùo cho noù töï huûy dieät trong loøng ñaát, 

giuùp cho moâi tröôøng khoâng coøn bò oâ nhieãm vaø 

luoân giöõ gìn baàu khoâng khí trong laønh töôi 

maùt saïch vaø xanh.  

Ñöùc Bi Taâm ñoái vôùi caùc loaøi thaûo moäc, 

thieân nhieân, moâi tröôøng soáng coøn theå hieän 

qua loøng thöông xoùt tröôùc caûnh caây coái, thieân 

nhieân, moâi tröôøng soáng bò taøn phaù döôùi baøn 

tay cuûa con ngöôøi thieáu ñaïo ñöùc hieáu sinh: 

chaët caây phaù röøng, ñoát röøng, khai thaùc taøi 

nguyeân thieân nhieân röøng nuùi khoâng coù haïn 
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ñònh, khoâng phuïc hoài troàng röøng trôû laïi sau 

khi khai thaùc, khoâng bieát xoùt thöông tröôùc 

caûnh thieân nhieân, röøng caây bò chieán tranh 

bom ñaïn taøn phaù ñeán maáy möôi naêm sau vaãn 

chöa ñöôïc phuïc hoài. Ñoù laø nhöõng hình aûnh 

ñoài troïc hoang vu, laùc ñaùc moät vaøi caây ñôn 

ñoäc giöõa ñaát trôøi naéng noùng khoâ haïn.  

Xoùt thöông tröôùc caûnh caùc nhaø maùy, caùc 

nôi saûn xuaát thaûi boû chaát thaûi ra moâi tröôøng 

soáng maø khoâng qua khaâu xöû lyù moâi tröôøng 

xanh, laøm cho moâi tröôøng thieân nhieân bò oâ 

nhieãm, gaây beänh taät, ñau khoå, cheát choùc cho 

taát caû chuùng sinh töø voâ tình coû caây, cho ñeán 

caùc loaøi ñoäng vaät, con ngöôøi.  

Taâm thöông xoùt tröôùc caûnh thieân tai, 

chaùy röøng, lôû nuùi, ñoäng ñaát, soùng thaàn, baõo 

toá, luõ luït, haïn haùn keùo daøi laøm cho muoân loaøi 

caây coû, caûnh thieân nhieân bò cheát ñi, bò taøn 

phaù khoác lieät, tieâu ruïi, trô troïi. Hình aûnh 

tang thöông treân cuõng laø ñeå nhaéc nhôû loaøi 

ngöôøi phaûi töø boû nhöõng haønh ñoäng aùc saùt 

sinh, haïi vaät, haïi moâi tröông soáng; nhaéc nhôû 

loaøi ngöôøi phaûi laøm thieän, coù loøng thöông yeâu 

söï soáng thì nhöõng caûnh töôïng haõi huøng khieáp 

ñaûm naøy khoâng bao giôø xaûy ra nöõa.  
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Vì theá muoán coù loøng thöông xoùt thaûo 

moäc, thieân nhieân, moâi tröôøng soáng thì mình 

neân trau doài qua töøng haønh ñoäng cuûa thaân, 

khaåu, yù, luoân traùnh moïi haønh ñoäng aùc gaây 

ñau khoå cheát choùc, hoaïi dieät muoân loaøi vaïn 

vaät treân haønh tinh naøy. Mình neân nhaéc taâm 

mình: “Ta phaûi thöông xoùt cho caùc loaøi caây coû 

ñang bò heùo uùa, taøn phai, khoâ haïn, cheát choùc” 

hay “Ta phaûi thöông xoùt cho moâi tröôøng soáng 

ñang bò oâ nhieãm, ñang bò thieân tai, laøm cho 

muoân loaøi vaïn vaät phaûi khoå ñau, cheát choùc”.  

3- Thöïc hieän Ñöùc Hyû Taâm cuûa mình 

ñoái vôùi caùc loaøi thaûo moäc, thieân nhieân, 

moâi tröôøng soáng nhö theá naøo? 

Ñöùc Hyû Taâm ñoái vôùi thaûo moäc, thieân 

nhieân, moâi tröôøng soáng laø loøng vui möøng 

hoan hyû tröôùc caûnh caây coû ñöôïc soáng xanh 

töôi töï do, hoan hyû tröôùc caûnh thieân nhieân 

thôøi tieát möa thuaän gioù hoøa, muoân loaøi vaïn 

vaät soáng bình an cuøng vôùi soâng nöôùc, ñaát, ñaù, 

nuùi, röøng, traêng, sao, bieån caû ñöôïc haøi hoøa vôùi 

nhau trong vuõ truï bao la voâ bôø beán.  

Taâm hyû coù hai: 

- Thöù nhaát laø taâm hyû khoâng coù ñöùc hieáu 

sinh. 

- Thöù hai laø taâm hyû coù ñöùc hieáu sinh.  
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a. Taâm hyû khoâng coù ñöùc hieáu sinh laø 

loøng hoan hyû vui möøng thích thuù khi thaáy söï 

soáng xanh töôi cuûa muoân loaøi caây coû bò maát 

ñi; hoan hyû khi thaáy caây coû, hoa, laù bò gaõy 

caønh, ñöùt ngoïn, heùo uùa taøn phai, khoâ haïn, 

cheát choùc; hoan hyû vui möøng khi thaáy moät 

caønh hoa, nhaùnh caây töôi soáng bò caét ñöùt lìa 

khoûi thaân caây meï; vui thích trong ñoâi baøn tay 

cuûa mình vaø cuûa ngöôøi naém xeù moät caùi boâng, 

ngaét moät caønh hoa, beû moät caønh caây, caét 

ngoïn, xeùn reã, nuoâi nhoát caây trong chaäu laøm 

kieång, laøm cho thaân caây bò taät nguyeàn, soáng 

dôû, cheát dôû; vui khi thaáy caùc loaøi hoa bò caét ñi 

ñeå phuïc vuï cho tính vui thích caù nhaân, hay 

trong nhöõng buoåi leã caàu khaán, meâ tín van 

xin; vui thích khi thaáy caùc loaøi caây coû bò thieâu 

chaùy, bò ngaõ ñoå cuoán troâi treân doøng nöôùc, 

trong côn gioù baõo; vui thích, öa xem nhöõng 

hình aûnh nuùi löûa, soùng thaàn, baõo toá, luõ luït, 

ñoäng ñaát muoân loaøi vaïn vaät soáng vaø cheát 

trong ñau khoå...  

Ví duï: Thaáy ngöôøi caét boâng hoaëc mua 

boâng ñem cuùng döôøng Phaät, mình thaáy vaø 

khen ngôïi vôùi moïi ngöôøi: “Bình hoa naøy ai 

cuùng döôøng ñeïp quaù!” hoaëc ñeán nhaø baïn thaáy 

caây kieång trong chaäu lieàn noùi: “Baïn coù caây 

kieång naøy ñeïp thaät!”.  
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Ñaáy laø nhöõng loaïi hyû aùc khoâng coù ñöùc 

hieáu sinh luoân laøm ñau khoå cho mình, cho 

ngöôøi, cho moïi loaøi chuùng sinh, ta phaûi töø boû 

vaø traùnh xa.  

b. Taâm hyû coù ñöùc hieáu sinh ñoái vôùi thaûo 

moäc, thieân nhieân, moâi tröôøng soáng laø: 

Mình chæ neân vui khi thaáy caùc loaøi caây 

coû ñöôïc soáng bình yeân xanh töôi toát, vui khi 

thaáy caûnh thieân nhieân ñöôïc haøi hoøa, coû caây 

ñöôïc soáng töï do khoâng bò saùt haïi; vui khi 

thaáy moïi ngöôøi töø boû khoâng coøn chôi hoa 

kieång, khoâng coøn caét hoa, chöng hoa...; vui 

möøng khi thaáy caùc loaøi caây coû ñöôïc xanh töôi, 

phaùt trieån toát trôû laïi sau côn möa thaám 

nhuaàn, sau côn naéng haïn khoâ caèn ñaõ qua; vui 

möøng khi thaáy ngoïn löûa thieâu ñoát röøng caây bò 

daäp taét; vui khi thaáy moïi ngöôøi bieát giöõ gìn 

veä sinh moâi tröôøng soáng ñöôïc saïch vaø xanh 

ñeïp khoâng coøn vöùt raùc böøa baõi; vui khi thaáy 

nhöõng chuoàng traïi nuoâi gia suùc, gia caàm, caùc 

nhaø maùy, khu coâng nghieäp, khu daân cö khoâng 

coøn thaûi raùc baån, caùc chaát khí ñoäc, chaát thaûi 

hoùa hoïc... vaøo moâi tröôøng soáng gaây oâ nhieãm 

moâi tröôøng nöõa; vui khi thaáy nhöõng caûnh 

thieân tai, chieán tranh cheát ngöôøi vaø muoân 

loaøi vaïn vaät khoå ñau cheát choùc ñöôïc chaám 

döùt, khoâng coøn xaûy ra nöõa; vaø vui khi thaáy 
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moïi ngöôøi bieát soáng coù ñaïo ñöùc hieáu sinh ñoái 

vôùi taát caû söï soáng cuûa muoân loaøi vaïn vaät 

thieân nhieân, caây coû, ñaát, ñaù, soâng nöôùc, gioù 

löûa, traêng, sao vaø thôøi tieát treân haønh tinh 

naøy.  

Ví duï: Vaøo thaùng gieâng, thaùng hai mình 

thaáy naéng noùng khoâ haïn trong loøng cuõng caûm 

thaáy noùng böùc khoù chòu, thaân toaùt moà hoâi 

haït, caùc loaøi vaät bò cheát khaùt, coù loaøi phaûi bò 

ñieân daïi caén loän vaø saùt haïi laãn nhau nhö choù, 

kieán; caùc loaøi caây coû cuõng khoâ heùo vaø cheát 

daàn moøn trong côn naéng haïn; ñaát, ao, hoà 

cuõng bò khoâ caïn nöùt neû; caùc loaøi thuûy toäc cuõng 

cheát theo. Luùc aáy mình khôûi taâm thöông xoùt: 

“Uôùc gì coù ñaùm möa to giuùp cho moïi loaøi ñöôïc 

söï soáng bình an trôû laïi” vaø mình coù haønh 

ñoäng giuùp cho nhöõng caây xung quanh vaøi xoâ 

nöôùc maùt. Sau vaøi ngaøy mình thaáy coù moät vaøi 

ñaùm möa lôùn laøm cho caây coû vaïn vaät moïi loaøi 

vaø con ngöôøi ñöôïc maùt meû, ñöôïc söï soáng bình 

an trôû laïi thì trong loøng mình caûm thaáy vui 

veû haân hoan vaø caùm ôn nhöõng ñaùm möa vöøa 

qua.  

Ñaáy laø caùi hyû coù ñöùc hieáu sinh mình neân 

vui möøng theo.  
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4- Thöïc hieän Ñöùc Xaû Taâm cuûa mình 

ñoái vôùi caùc loaøi thaûo moäc, thieân nhieân, 

moâi tröôøng soáng nhö theá naøo?  

Khoâng nhöõng mình coù taâm Töø, Bi, Hyû 

maø coøn phaûi thöïc hieän taâm Xaû nöõa thì môùi 

troïn veïn loøng thöông yeâu söï soáng cuûa caây coû 

thieân nhieân moâi tröôøng soáng. Vaäy mình xaû 

nhöõng gì vaø nhöõng gì khoâng neân xaû vaø caàn 

phaûi tu taäp trau doài theâm? 

Mình phaûi xaû boû thoùi quen cuûa yù nghó, 

lôøi noùi, thaân haønh laøm thöông toån cheát choùc 

caùc loaøi caây coû moät caùch khoâng chính ñaùng, 

voâ ích, caù nhaân thieáu loøng thöông yeâu söï 

soáng.  

Ví duï: Ñi treân ñöôøng thaáy caønh hoa töôi 

ñeïp lieàn khôûi yù ñöa tay ngaét thì mình taùc yù 

ngay: “Khoâng neân laøm maát ñi söï soáng cuûa 

caønh hoa kia, mình phaûi thöông yeâu söï söï 

soáng cuûa chuùng”.  

Ví duï: Thaáy ngöôøi troàng caây xanh mình 

noùi: “Baùc troàng caây naøy seõ giuùp cho nôi ñaây coù 

boùng maùt moïi ngöôøi ñöôïc nhôø vaø nhôù ôn baùc 

trong nhöõng buoåi tröa naéng” ñeå xaû ñi taâm saùt 

haïi cuûa mình vaø söï meät nhoïc cuûa ngöôøi troàng 

caây.  
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Hôn nöõa laø mình phaûi xaû boû ñi nhöõng 

thoùi quen, vieäc laøm gaây oâ nhieãm moâi tröôøng 

soáng xung quanh coäng ñoàng.   

Ví duï: Khi mình ñi ñöôøng hay ñi treân xe 

mình coù mua boïc nöôùc uoáng hay aên quaø baùnh 

xong phaàn coøn laïi khoâng aên uoáng ñöôïc laø boïc 

vaø giaáy goùi caàn phaûi boû ñi, ngay khi aáy yù lieàn 

khôûi nieäm muoán quaêng boû xuoáng leà ñöôøng qua 

cöûa soå xe, hoaëc neùm xuoáng buïi coû, leà phoá gaàn 

nôi mình ñöùng, mình ñang ñi... Khi khôûi yù 

nhö vaäy mình lieàn taùc yù ngay hoaëc taùc yù 

trong luùc mình coøn ñang aên uoáng nhö:  “Mình 

phaûi thöông yeâu moâi tröôøng soáng, khoâng neân 

coù haønh ñoäng quaêng neùm raùc boïc böøa baõi, maø 

phaûi neân ñeå trong thuøng raùc”.  

Cuõng nhö lôøi ñöùc Phaät daïy mình cuõng 

neân tu taäp laøm theo göông haïnh cuûa Ngaøi ñeå 

xaû ñi nhöõng thoùi quen xaáu cuûa mình vaø taùc yù 

nhaéc taâm mình: “Khoâng neân giaãm ñaïp, ñoå 

thöïc phaåm thöøa, hæ khaïc nhoå, ñaïi tieåu tieän... 

leân caây coû xanh töôi, khoâng ñuùng choã, böøa baõi 

laøm cho caùc loaøi caây coû phaûi cheát vaø gaây oâ 

nhieãm moâi tröôøng soáng”.   

Ví duï nhö: Khi mình ñi treân ñöôøng lôõ coù 

ho, khaïc maø khoâng coù khaên mang theo thì 

mình neân ñaøo moät caùi loã nhoû döôùi ñaát beân veä 
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ñöôøng roài mình nhoå xuoáng loã vaø laáp ñaát kín 

laïi chôù khoâng neân ñuïng ñaâu khaïc nhoå ñoù, 

nhaát laø khi mình coù beänh laïi caøng nguy hieåm 

cho nhöõng ngöôøi xung quanh. Ñaáy cuõng laø 

moät haønh ñoäng coù ñaïo ñöùc hieáu sinh xaû boû ñi 

thoùi quen xaáu aùc gaây oâ nhieãm moâi tröôøng 

soáng.  

Xaû boû moïi thuù vui chôi hoa kieång cuûa 

mình, thöôøng xuyeân taùc yù: “Mình phaûi neân 

thöông yeâu söï soáng cuûa moïi loaøi thaûo moäc, vaø 

moâi tröôøng soáng xanh, saïch ñeïp” ñeå nhaéc nhôû 

xaû ly thoùi quen xaû raùc, chaát thaûi töø cô theå 

mình, ngöôøi, ñoäng vaät, chaát ñoäc gaây oâ nhieãm 

moâi tröôøng soáng.  

Mình caàn neân tö duy quaùn xeùt taùc haïi 

cuûa vieäc laøm aùc gaây cheát choùc, toån thöông caùc 

loaøi caây coû vaø gaây oâ nhieãm ñeán moâi tröôøng 

soáng ñeå thaám nhuaàn tình thöông yeâu söï soáng 

treân haønh tinh naøy. Khi coù tình thöông yeâu 

söï soáng thì luùc aáy mình khoâng coøn coù haønh 

ñoäng gaây toån haïi ñeán caùc loaøi thaûo moäc, gaây oâ 

nhieãm moâi tröôøng nöõa vaø thieân tai, hoûa hoaïn, 

chaùy röøng, soùng thaàn, ñoäng ñaát, baõo toá, luõ luït, 

haïn haùn... khoâng coøn taùc ñoäng ñeán thaân taâm 

mình nöõa. Vì tình thöông yeâu söï soáng seõ 

phoùng xuaát ra töø tröôøng thieän vaøo khoâng gian 

vuõ truï giuùp cho thôøi tieát thieân nhieân ñöôïc oån 
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ñònh, möa thuaän gioù hoøa, moïi thieân tai nhaân 

quaû aùc khoâng coøn xaûy ra nöõa.  

Coøn ngöôïc laïi neáu mình saùt sanh haïi 

vaät, aên thòt, taøn phaù thaûo moäc thieân nhieân, 

gaây oâ nhieãm moâi tröôøng soáng thì nhöõng haønh 

ñoäng aùc aáy seõ phoùng xuaát ra töø tröôøng aùc 

töông öng ñi taùi sanh laøm nhöõng con vaät maø 

mình ñaõ gieát vaø aên thòt ñeå ñeàn traû nhaân quaû 

cuûa haønh ñoäng saùt haïi, aên thòt vaø hieän taïi 

thaân mình phaûi laõnh laáy quaû baùo ñau khoå 

beänh taät ñau nhöùc, tai naïn, giaûm thoï, cheát 

yeåu ñôøi naøy vaø ñôøi sau, hoaëc bò thieân tai laøm 

cho mình ñau khoå vaø cheát.  

Ví duï: Nhöõng ngöôøi ôû vuøng ven bieån 

chuyeân ngheà ñaùnh baét caù toâm luoân luùc naøo 

cuõng mang noãi khoå ñau lo sôï thieân tai baõo toá 

soùng thaàn, tai öông beänh taät, nhöng thöôøng 

xuyeân vaãn bò baõo toá soùng thaàn xaûy ra loâi cuoán 

taøu thuyeàn, con ngöôøi xuoáng ñaùy bieån ñeå laøm 

moài cho caù toâm aên thòt trôû laïi, hoaëc bò cheát vì 

baõo toá, soùng thaàn; coøn nhöõng ngöôøi ôû röøng 

nuùi thì bò thuù döõ aên thòt, lôû nuùi, chaùy röøng, 

nhaø cöûa con ngöôøi bò ñaát ñaù choân vuøi, thieâu 

chaùy; ôû thaønh thò thì bò tai naïn giao thoâng, 

hoûa hoaïn, chaùy nhaø, dòch beänh... gaây ñau khoå 

vaø cheát choùc.  
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Reøn luyeän tu taäp “Ñaïo Ñöùc Hieáu Sinh” 

baèng caùc phöông phaùp khaùc:  

a. Trieån khai tri kieán nhaân quaû luoân 

luoân ngaên aùc dieät aùc phaùp vaø luoân soáng trong 

thieän phaùp.   

b. Trieån khai tri kieán Ñaïo Ñöùc Nhaân 

Baûn - Nhaân Quaû soáng khoâng laøm khoå mình, 

khoå ngöôøi, khoå chuùng sinh.  

Mình tö duy suy nghó giöõa mình vôùi moïi 

ngöôøi, vôùi moïi loaøi vaät, vôùi thaûo moäc, thieân 

nhieân, moâi tröôøng soáng luoân coù söï töông quan 

hoã trôï maät thieát vôùi nhau, neáu mình thöông 

moïi ngöôøi, moïi loaøi vaät, moïi söï soáng, moâi 

tröôøng soáng treân haønh tinh naøy cuõng chính 

laø mình thöông mình. Neáu mình khoâng 

thöông mình thì taát caû moïi thöù mình cuõng 

khoâng thöông vaø luoân laøm khoå ñau cho nhau.  

Ví duï: Mình khoâng thöông mình, mình 

thöôøng xuyeân uoáng röôïu ñem chaát ñoäc vaøo 

thaân laø mình töï laøm khoå mình, khi uoáng say 

la loái noùi naêng khoâng suy nghó, haønh ñoäng voâ 

yù thöùc gaây ñau khoå cho ngöôøi khaùc, ñuïng ñaâu 

ñaïi tieåu, khaïc nhoå ñoù gaây oâ nhieãm moâi tröôøng 

soáng, uoáng röôïu aên thòt gaây ñau khoå cheát 

choùc sinh linh... ngöôïc laïi thì khoâng uoáng 

röôïu thì khoâng laøm khoå ai.  
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Ví duï: Ta luoân soáng giöõ gìn veä sinh moâi 

tröôøng saïch seõ thì moâi tröôøng soáng luoân ñöôïc 

trong laønh töôi maùt khoâng coù maàm moáng 

beänh taät xaûy ra ñoái vôùi mình. Mình bieát 

thöông yeâu moïi ngöôøi, moïi loaøi vaät thì moïi 

ngöôøi vaø moïi loaøi vaät luoân thöông yeâu quyù 

meán laïi mình.  

c. Reøn luyeän ñöùc hieáu sinh baèng 

phöông phaùp Nhö lyù taùc yù nhaéc nhôû taâm 

mình: “Taát caû moïi ngöôøi, moïi loaøi vaät treân 

haønh tinh naøy ñeàu coù söï soáng nhö nhau, ñeàu 

tham soáng, sôï cheát, sôï khoå ñau nhö ta, ta 

phaûi thöông yeâu heát taát caû moïi ngöôøi, moïi 

loaøi vaät vaø moïi söï soáng treân haønh tinh naøy 

nhö thöông yeâu chính mình vaäy”.  

d. Reøn luyeän ñöùc hieáu sinh baèng caùch tu 

taäp tónh giaùc treân töøng thaân haønh, khaåu 

haønh, yù haønh, treân taát caû caùc oai nghi ñeå 

traùnh söï voâ tình gaây ñau khoå cho mình, cho 

ngöôøi, cho moïi loaøi vaät, moïi söï soáng xung 

quanh mình vaø keøm theo phaùp Nhö lyù taùc yù 

treân moãi thaân haønh, oai nghi cuûa thaân ñeå xaû 

taâm ly duïc ly aùc phaùp, sinh thieän taêng tröôûng 

thieän phaùp.  

Ví duï: Ta ñang laøm vieäc taùc yù nhaéc taâm 

mình: “Mình phaûi im laëng nhö Thaùnh tröôùc 
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ngöôøi ñang naõo haïi mình vaø thöông xoùt cho 

ngöôøi vì ngöôøi ñang ñau khoå, mình bieát mình 

ñang laøm vieäc”.  

e. Reøn luyeän ñaïo ñöùc hieáu sinh baèng 

phöông phaùp nöông vaøo thaân haønh noäi, thaân 

haønh ngoaïi taùc yù ly tham, saân, si, maïn, nghi 

vaø baèng phöông phaùp trieån khai tri kieán tö 

duy quaùn xeùt veà nhaân quaû thieän aùc ñeå luoân 

ngaên aùc dieät aùc phaùp, sinh thieän taêng tröôûng 

thieän phaùp.  

VI- LÔÏI ÍCH CUÛA ÑAÏO ÑÖÙC HIEÁU 

SINH. 

Ñaïo ñöùc hieáu sinh giuùp cho mình (con 

ngöôøi) coù loøng thöông yeâu roäng lôùn bao la nhö 

trôøi bieån, vuõ truï khoâng gian voâ cuøng taän ñoái 

vôùi taát caû söï soáng treân haønh tinh naøy, dieät 

tröø taát caû moïi söï khoå ñau ôû ñôøi, laøm chuû ñöôïc 

sinh, giaø, beänh, cheát vaø chaám döùt taùi sinh 

luaân hoài; dieät tröø voâ minh nguyeân nhaân gaây 

ra khoå ñau, thaáy roõ luaät nhaân quaû vaø laøm chuû 

nhaân quaû.  

Ñaïo ñöùc hieáu sinh loøng thöông yeâu söï 

soáng coøn chuyeån hoùa ñöôïc taát caû nhaân quaû aùc 

khoå ñau thaønh nhaân quaû thieän an vui haïnh 

phuùc cho taát caû moïi ngöôøi, moïi loaøi vaø moïi söï 

soáng treân haønh tinh naøy.   
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Ñaïo ñöùc hieáu sinh coøn giuùp cho mình tu 

taäp dieät ngaõ xaû taâm, ly duïc ly baát thieän phaùp 

soáng khoâng laøm khoå mình, khoå ngöôøi, khoå 

taát caû chuùng sinh, bieán caûnh theá gian thaønh 

coõi Thieân Ñaøng, Cöïc Laïc, soáng chæ coù tình 

thöông yeâu vôùi nhau chöù khoâng coù söï saùt haïi, 

aên thòt, oaùn thuø laãn nhau.  

Ñaïo ñöùc hieáu sinh laø loøng thöông yeâu söï 

soáng roäng lôùn bao truøm caû tình thöông yeâu 

haïn heïp troùi buoäc (aùi kieát söû) gia ñình neân noù 

giuùp cho ngöôøi tu deã daøng caét ñöùt (daây mô, reã 

maù) tình caûm gia ñình tieán saâu vaøo con ñöôøng 

tu taäp giaûi thoaùt, laøm chuû moïi söï khoå ñau.   

Vaäy ai muoán thoaùt khoûi moïi söï ñau khoå, 

soáng an vui ôû ñôøi, laøm chuû sinh, giaø, beänh, 

cheát, laøm chuû nhaân quaû chaám döùt luaân hoài taùi 

sinh thì phaûi haèng ngaøy reøn luyeän tu taäp 

“Ñaïo Ñöùc Hieáu Sinh” loøng thöông yeâu roäng 

lôùn cuûa mình ñoái vôùi taát caû söï soáng treân traùi 

ñaát ñang quay quanh maët trôøi naøy.  
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Baøi thöù chín 

ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH 

VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY 
--o0o-- 

ĐỨC HIẾU SINH THÂN HÀNH 
(Phöôùc Toàn) 

I- ÑÖÙC HIEÁU SINH THAÂN HAØNH LAØ 

GÌ?  

Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh laø loøng 

thöông yeâu roäng lôùn, thöông yeâu söï soáng bao 

la cuûa taâm Töø, Bi, Hyû, Xaû ñöôïc theå hieän qua 

moïi haønh ñoäng vieäc laøm nôi thaân khoâng laøm 

khoå mình, khoå ngöôøi vaø khoå taát caû chuùng 

sinh, luoân mang laïi bình an vaø haïnh phuùc 

cho moïi söï soáng treân haønh tinh naøy.  

Ngöôïc laïi vôùi ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân 

haønh laø khoâng coù ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân 

haønh, töùc laø moïi haønh ñoäng vieäc laøm nôi 

thaân khoâng mang tính chaát cuûa loøng thöông 

yeâu söï soáng roäng lôùn cuûa taâm Töø, Bi, Hyû, Xaû 

maø moïi haønh ñoäng vieäc laøm nôi thaân mang 
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tính chaát laøm theo taâm tham, saân, si, maïn, 

nghi, thaát tình luïc duïc; laøm theo nghieäp löïc 

thoùi quen nhaân quaû aùc chi phoái luoân gaây ñau 

khoå cho mình, cho moïi ngöôøi, cho taát caû 

chuùng sinh vaø taát caû söï soáng treân haønh tinh 

naøy; bieán caûnh soáng theá gian thaønh caûnh ñòa 

nguïc; bieán haønh ñoäng cuûa thaân ngöôøi thaønh 

nhöõng haønh ñoäng thaân haønh cuûa caùc loaøi thuù 

döõ, aùc quyû...  

Ví duï nhö: Saùt sinh, aên thòt, cöôùp cuûa 

gieát ngöôøi, taø daâm, doái traù, uoáng röôïu...  

II- ÑAÏO ÑÖÙC HIEÁU SINH THAÂN HAØNH 

TRONG GIÔÙI LUAÄT ÑÖÙC HAÏNH VAØ CAÙC 

OAI NGHI.  

1- Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh 

trong möôøi giôùi Sa di.  

a/ Giôùi thöù nhaát: “Khoâng neân gie át haïi 

vaø aên thòt chuùng sinh”.  

Nghóa laø taát caû caùc loaøi chuùng sinh töø 

con ngöôøi, caùc loaøi thuù lôùn, nhoû cho ñeán caây 

coû coù söï soáng thì mình ñeàu khoâng neân gieát 

haïi vaø aên thòt chuùng (caùc loaøi caây coû thì 

khoâng neân troàng, chaët hay saùt haïi vôùi nhöõng 

lyù do khoâng chính ñaùng coù lôïi ích cho con 

ngöôøi vaø moïi loaøi vaät soáng); khoâng neân coù 

haønh ñoäng xuùi baûo ngöôøi ngöôøi khaùc saùt haïi; 
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khoâng neân thaáy ngöôøi khaùc saùt haïi roài mình 

coù haønh ñoäng vui theo vieäc laøm aùc cuûa hoï.  

Ví duï nhö: Con muoãi chích huùt maùu 

mình, mình chæ phuûi nheï cho noù bay ñi chöù 

khoâng gieát, khoâng xuùi baûo ngöôøi saùt haïi 

chuùng vaø cuõng khoâng vui theo khi thaáy ngöôøi 

khaùc ñaäp, duøng thuoác, moïi bieän phaùp ñeå saùt 

haïi muoãi; töông töï ñoái vôùi caùc loaøi vaät khaùc 

cuõng vaäy.  

Hôn nöõa mình phaûi tænh thöùc treân moïi 

haønh ñoäng cuûa thaân mình nhö ñi, ñöùng, naèm, 

ngoài, aên, uoáng, laøm moïi vieäc ñeàu phaûi traùnh 

khoâng gaây ñau khoå, cheát choùc caùc loaøi chuùng 

sinh, coân truøng, saâu kieán, caây coû...   

Mình thöôøng neân nhaéc taâm mình haèng 

ngaøy: “Taát caû chuùng sinh ñeàu coù söï soáng, 

tham soáng, sôï cheát, sôï khoå ñau nhö mình, 

mình phaûi thöông yeâu chuùng nhö thöông 

thaân thòt cuûa mình vaäy”.   

Tröôùc khi ñi mình cuõng neân nhaéc taâm 

mình: “Mình phaûi chuù yù tónh giaùc döôùi böôùc 

chaân ñi, traùnh giaãm ñaïp leân thaân caùc loaøi coân 

truøng döôùi böôùc chaân ñi cuûa mình, mình phaûi 

thöông yeâu chuùng”.   

Tröôùc khi ñöùng, naèm, ngoài, laøm vieäc 

cuõng vaäy ñeàu nhaéc taâm mình: “Traùnh khoâng 



   ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY -  TẬP I 

 282 

 

laøm thöông toån, cheát choùc caùc loaøi chuùng 

sinh...”.  

b/ Giôùi thöù hai: “Khoâng neân tham 

lam troäm caép”.  

Nghóa laø taát caû cuûa caûi vaät chaát vaøng, 

tieàn cho ñeán caùc thöù vaät duïng caây kim, sôïi 

chæ, moùn aên, thöùc uoáng, traùi ôùt, quaû chanh... 

khoâng phaûi cuûa mình thì khoâng neân töï nhieân 

laáy caép cuûa ngöôøi, khi ngöôøi khaùc chöa cho 

pheùp laáy.   

Mình chæ nhaän nhöõng thöù maø ngöôøi ñaõ 

ñoàng yù cho, cho ñeán cuûa rôi ngoaøi ñöôøng 

mình cuõng khoâng neân löôïm nhaët laøm cuûa 

mình. Khoâng nhaän vaø cuõng khoâng neân coù 

nhöõng haønh ñoäng xuùi baûo, vui theo ngöôøi 

troäm caép cho mình, cho ngöôøi.   

Ví duï: Trong thaát mình thieáu caây choåi 

queùt thaát, mình khoâng neân qua beân thaát 

khoâng ngöôøi ôû laáy mang veà söû duïng maø phaûi 

ñi xin trong ban ñôøi soáng (coâ Dieäu Quang).  

Haèng ngaøy mình ñi khaát thöïc, mình 

nhaän thöïc phaåm do ban ñôøi soáng trong Tu 

Vieän naáu. Thaáy hoâm nay khoâng coù traùi 

chanh, quaû ôùt thì mình cuõng khoâng neân sang 

laáy chanh, ôùt ôû beân phaàn thöïc phaåm beân 

ngoaøi quaùn côm mang vaøo do Phaät töû cuùng 
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döôøng. Neáu mình sang laáy veà aên laø thaân 

haønh troäm caép, laø khoâng coù ñaïo ñöùc hieáu sinh 

thaân haønh.  

Hôn nöõa tröôùc khi mình nhaän moät vaät 

duïng gì cuûa ai cho, mình neân nhaéc taâm mình: 

“Chæ laáy nhöõng vaät ñöôïc cho, cheát boû quyeát 

khoâng laáy vaät cuûa ngöôøi chöa cho, khoâng 

nhaët cuûa rôi, khoâng gaây ñau khoå cho ngöôøi bò 

maát cuûa vì mình”.   

c/ Giôùi thöù ba: “Khoâng neân daâm 

duïc”.  

Tröôùc khi nguû mình neân taùc yù nhaéc taâm: 

“Thaân haønh daâm duïc laø baát tònh, nhô nhôùp, 

ueá tröôïc, hoâi tanh, baån thæu, thuùi tha, laø con 

ñöôøng tieáp noái sinh töû luaân hoài ñau khoå ta 

phaûi töø boû traùnh xa”.  

Mình khoâng neân coù nhöõng haønh ñoäng 

nam, nöõ ngoài gaàn nhau, naém tay, ngoài saùt 

vaøo nhau, oâm nhau hun hít vaø daâm duïc nhö 

vôï choàng sinh con, cho ñeán ñoái vôùi ngöôøi 

khaùc phaùi mình neân traùnh xa khoâng neân 

thaân caän, ñi, ñöùng, ngoài, naèm gaàn nhau; 

khoâng neân tieáp xuùc gaëp, nhìn, noùi chuyeän vôùi 

nhau...  

Mình khoâng neân coù nhöõng haønh ñoäng 

thuû daâm vaø phaûi neân tìm moïi caùch ñeå loaïi tröø 
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thaân haønh nguû meâ chieâm bao moäng mò xuaát 

tinh maát söùc löïc nhö: tröôùc khi nguû mình tu 

taäp phaùp Ñònh Chaùnh Nieäm Tónh Giaùc 30 

phuùt.  

 Khoâng neân maëc y aùo baøy da hôû thòt 

khieâu daâm gôïi duïc ñoái vôùi moïi ngöôøi. ÔÛ trong 

thaát cuõng nhö ñi ngoaøi ñöôøng ñeàu phaûi maëc y 

aùo kín ñaùo, duø laø trôøi noùng nöïc cuõng khoâng 

phanh ngöïc ôû traàn trong thaát nguû hay trong 

khi tu taäp... Coù nhö vaäy ta môùi soáng troïn ñaïo 

ñöùc hieáu sinh thaân haønh “Khoâng neân daâm 

duïc” ñeå khoâng laøm khoå mình vaø khoå ngöôøi 

khaùc.   

d/ Giôùi thöù tö: “Khoâng neân doái traù”.  

Coù nghóa laø moïi haønh ñoäng vieäc laøm nôi 

thaân cuûa mình khoâng mang hình töôùng doái 

gaït moïi ngöôøi ñeå che daáu söï thaät.  

Nhö mình mang hình töôùng ngöôøi tu só 

thì phaûi soáng ñuùng giôùi luaät ñöùc haïnh trong 

ñaïo Phaät, coøn ngöôïc laïi laø doái traù moïi ngöôøi 

qua y aùo ngöôøi tu só vôùi caùi ñaàu caïo troïc, soáng 

ñôøi soáng luoân phaïm giôùi saùt sinh, aên thòt, 

troäm caép, daâm duïc... nhö ngöôøi ñôøi, toäi naøy 

raát naëng, khoâng coù ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân 

haønh, vaø mình khoù maø troán khoûi luaät nhaân 

quaû aùc khoå ñau seõ ñeán vôùi mình. 
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Tröôùc maët moïi ngöôøi thì mình noùi raát 

toát ñi, ñöùng, naèm, ngoài, aên, nguû, ... y nhö ñöùc 

Phaät. Coøn sau löng thì mình môû ñeøn nguû khoø 

trong giôø tu taäp hay ñi, ñöùng, laøm moïi vieäc 

theo thoùi quen ôû ñôøi thöôøng cuûa mình, khoâng 

tænh thöùc laøm cho caùc loaøi chuùng sinh cheát 

moät caùch khoâng thöông tieác, ñaáy cuõng laø hình 

töôùng thaân haønh doái traù. Coøn ngöôïc laïi mình 

maëc y aùo cuûa ngöôøi tu só soáng ñuùng möôøi giôùi 

ñöùc thaùnh haïnh Sa Di laø khoâng doái traù coù 

ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh, tröôùc maët nhö 

theá naøo thì sau löng mình thöïc haønh cuõng y 

nhö vaäy khoâng khaùc.  

e/ Giôùi thöù naêm: “Khoâng neân uoáng 

röôïu vaø duøng caùc chaát gaây nghieän ñau 

khoå cho mình”. 

Nghóa laø mình khoâng neân coù nhöõng 

haønh ñoäng tay caàm ly röôïu, ly bia ñeå uoáng 

hay tay caàm ly traø (cheø), caø pheâ uoáng moãi 

ngaøy theo cöû; tay caàm ñieáu thuoác laù huùt 

mieäng, muõi phaø khoùi mòt muø tröôùc maët; cuõng 

khoâng neân coù nhöõng haønh ñoäng tay ñaâm traàu 

cau roài ñöa vaøo mieäng nhai vaø haønh ñoäng tay 

xæa thuoác laù; cho ñeán nhöõng thöù gia vò aên 

quen sinh ghieàn, thieáu noù aên khoâng ngon, laït 

mieäng nhö ôùt, muoái, nöôùc töông ta cuõng neân 

töø giaõ... coù thì aên khoâng coù thì thoâi, chöù 
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khoâng ñi tìm kieám hoûi xin theâm ñeå aên cho ñuû 

vò theo thoùi quen trong aên uoáng cuûa mình.  

Coøn nhöõng thöù ñoäc hôn nöõa maø thaân 

haønh ta vöôùng vaøo laø Töû Thaàn môøi goïi nhö 

chích huùt xì ke, ma tuùy, thuoác phieän... Mình 

phaûi neân traùnh xa nhö traùnh raén, hoå, baùo...  

Taát caû caùc chaát röôïu, bia, cheø (traø), caø 

pheâ, ma tuùy, caùc chaát gaây nghieän... neáu mình 

ñem noù vaøo thaân, baèng baát cöù thaân haønh naøo, 

noù cuõng laøm cho mình ñau khoå vaø moïi ngöôøi 

cuõng ñau khoå laây. Khi mình thaáy noù mình 

neân taùc yù: “Ñöøng neân coù nhöõng haønh ñoäng 

mang chaát ñoäc döôïc vaøo thaân mình”.  

f/ Giôùi thöù saùu: “Khoâng ne ân trang 

ñieåm, ngöûi vaø thoa xöùc daàu thôm vaøo 

thaân”.  

Trang ñieåm vaø thoa xöùc daàu thôm vaøo 

thaân mình laø thaân haønh laøm cho thaân töôùng 

cuûa mình ñeïp ñeõ, thôm tho hôn moät caùch giaû 

taïm, ñeå doái gaït moïi ngöôøi ñam meâ saéc duïc. 

Nuoâi lôùn taâm saéc duïc, nuoâi lôùn baûn ngaõ cuûa 

mình vaø cuûa nhöõng ngöôøi khaùc phaùi.  

Nhö ngöôøi ñôøi phaùi nöõ thöôøng laáy tay 

ñaùnh phaán, kem thoa vaøo maët, tay caàm caây 

son thoa vaøo moâi, chaân maøy, nhoå chaân maøy, 
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uoán cong loâng mi, uoán, chaûi, duoãi toùc thaúng, 

xòt keo... y aùo thì maëc baøy da thòt, hôû ngöïc, 

phun xòt daàu thôm nöôùc hoa vaøo mình... Phaùi 

nam thì trang ñieåm theo kieåu caùch cuûa mình 

cuõng khoâng thua keùm chi laø phaùi nöõ ñeå kheâu 

khích loøng tham saéc duïc cuûa mình vaø cuûa 

ngöôøi khaùc. Ñoái vôùi ngöôøi tu só mình khoâng 

neân coù nhöõng thaân haønh trang ñieåm nhö vaäy, 

cuõng khoâng neân coù nhöõng thaân haønh caïo toùc 

cho boùng laùng, xem göông soi maët, khoâng neân 

coù nhöõng thaân haønh uûi y aùo cho thaúng möôùt, 

maëc y aùo ngaém tröôùc ngoù sau, laøm cho thaân 

töôùng toát ñeïp oai phong nhö moät oâng vua, baø 

hoaøng... Mình cuõng neân töø boû ñeo vaøng, voøng, 

ñoàng hoà, mang giaøy deùp toát ñeïp quyù giaù vaø 

taát caû moïi hình thöùc trang ñieåm thoa öôùp 

daàu, höông thôm vaøo thaân mình hay xòt daàu 

thôm trong phoøng nôi mình vaø ngöôøi ôû. Coù 

nhö vaäy môùi xöùng ñaùng laø ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät 

Thích Ca Maâu Ni thöïc hieän lôøi daïy cuûa Ngaøi 

khoâng neân laøm khoå cho ai.    

g/ Giôùi thöù baûy: “Khoâng neân ca haùt 

vaø xem nghe ca haùt”.  

Ca haùt vaø xem nghe ca haùt seõ laøm taêng 

theâm thaát tình luïc duïc, hoài töôûng veà quaù khöù, 

öôùc voïng veà töông lai gaây ñau khoå cho mình 

vaø cho moïi ngöôøi. Cho neân, ñoái vôùi thaân haønh 
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cuûa mình, mình phaûi töø boû nhöõng haønh ñoäng 

vieäc laøm mang tính ca haùt, trôï giuùp ca haùt vaø 

khoâng ñi xem nghe ca haùt nhö:  

Khoâng ñaùnh troáng thoåi keøn, thoåi saùo, 

thoåi oáng tieâu, oáng quaûn; thaân ta khoâng caàm 

ñaøn caùc loaïi, khoâng nhòp tay, nhòp chaân, 

nhaûy muùa uoán mình laéc lö, cho ñeán khoâng goõ 

moõ, ñaùnh chuoâng, ñaùnh troáng, ñaùnh khaùnh, 

ñaùnh ñaåu, ñaùnh baûn, vaø caùc loaïi nhaïc khí 

trong chuøa, cuõng khoâng neân söû duïng taát caû 

caùc loaïi vaät duïng mang tính ñaøn nhaïc ca haùt.  

Hôn nöõa laø mình phaûi neân luoân soáng ñoäc 

cö traàm laëng moät mình, khoâng ñi ñoù, ñi ñaây 

ñeå ngaém caûnh daïo chôi... ñeå giuùp cho taâm ta 

laéng yeân quay vaøo noäi thaân ly duïc ly aùc phaùp 

deã daøng, khoâng coøn laøm khoå ñau cho mình vaø 

moïi ngöôøi trong thaát tình luïc duïc.  

h/ Giôùi thöù taùm: “Khoâng neân naèm 

giöôøng cao roäng lôùn, khoâng neân naèm 

voõng ñu ñöa, ñaùnh ñu, treøo caây” 

Nghóa laø taát caû nhöõng loaïi giöôøng roäng 

cao toát ñeïp mình khoâng neân naèm, khoâng neân 

naèm treân neäm eâm aám caùc loaïi, khoâng neân 

ngoài treân gheá cao toát ñeïp quyù giaù, khoâng neân 

naèm voõng ñu ñöa qua laïi, khoâng neân ngoài 

treân gheá ñaùnh ñu, khoâng neân ñaùnh ñu, khoâng 
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neân treøo vaø naèm treân caây cao, ... vì naèm vaø 

ngoài treân nhöõng thöù naøy seõ laøm maát oai nghi 

teá haïnh cuûa ngöôøi tu só, taêng theâm loøng tham 

thích khoaùi laïc xuùc duïc cuûa thaân, tham ñaém 

dính maéc caùc phaùp beân ngoaøi, khoâng ly duïc ly 

aùc phaùp khoå ñau ñöôïc. Neân ta caàn phaûi taùc yù: 

“Töø boû vaø traùnh xa”.  

Mình phaûi neân laäp haïnh nhö Phaät nguû 

döôùi goác caây, ôû nôi hoang vaéng, moà maû, nghóa 

ñòa, ñôøi soáng chæ coù ba y moät baùt, xin aên ngaøy 

moät böõa, khoâng caát giöõ baát cöù vaät duïng gì dö 

thöøa ôû ñôøi caû, coù nhö vaäy môùi thaät söï laø soáng 

ñôøi soáng nhö Phaät, laø ngöôøi tu haønh theo ñaïo 

Phaät.  

i/ Giôùi thöù chín: “Khoâng neân aên 

uoáng phi thôøi” 

Nghóa laø ngoaøi giôø thoï trai aên uoáng ngaøy 

moät böõa buoåi tröa 10 giôø ñeán 12 giôø thì mình 

khoâng neân coù nhöõng haønh ñoäng caát giöõ thöïc 

phaåm thöøa vaø laáy thöïc phaåm thöøa ñeå aên, 

khoâng neân coù haønh ñoäng ñi khaát thöïc phi 

thôøi ñeå aên phi thôøi. Nhö taïi tu vieän ñaây thì 

Tröôûng Laõo daïy buoåi saùng tu taäp ñeán 10 giôø 

thì môùi ñi khaát thöïc vaø veà thaát mình chæ neân 

ngoài aên moät laàn, khoâng ñöùng leân ngoài xuoáng 

trong luùc ñang aên hay ñi ra khoûi vò trí ñang 
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ngoài aên roài tieáp tuïc vaøo ngoài laïi aên laàn thöù 

hai. Neáu khoâng nhö vaäy maø ñi khaát thöïc vaø 

aên tröôùc 10 giôø hoaëc khaát thöïc vaø aên sau 12 

giôø vaø ngoài aên laïi laàn thöù hai ñeàu laø phi thôøi 

caû. Hôn nöõa laø caùc thöù baùnh traùi ta cuõng chæ 

ñem aên trong cuøng moät böõa aên côm.   

Khoâng aên uoáng baát kyø moät loaïi nöôùc hay 

thöù thuoác naøo mang tính chaát boå döôõng theâm 

ngoaøi nöôùc traéng hay ngoaøi moät böõa aên töø 10 

giôø - 12 giôø.  

Vì nhöõng haønh ñoäng aên uoáng phi thôøi 

treân seõ nuoâi lôùn taâm tham aên uoáng, sinh ra 

nhieàu thöù duïc, beänh ñau khoù tu taäp, nuoâi lôùn 

taâm chaáp ngaõ, sôï seät, khieáp ñaûm tröôùc caùc aùc 

phaùp vaø caùc caûm thoï... ngöôøi tu só aên uoáng 

phi thôøi tu taäp phaùp Phaät chæ laø hoaøi coâng voâ 

ích, khoâng coù ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh 

ñoái vôùi mình vaø moïi ngöôøi.  

j/ Giôùi thöù möôøi: “Khoâng neân caát giöõ 

vaøng baïc, tieàn cuûa baùu” 

Nghóa laø ta khoâng neân coù nhöõng thaân 

haønh caàm naém, caát giöõ vaøng, tieàn, ñaù quyù, 

kim cöông, chaâu baùu... Khoâng neân caàm naém, 

caát giöõ baát cöù moät thöù vaät gì mang tính chaát 

hình thöùc mua baùn trao ñoåi vôùi taát caû caùc 

phaùp ôû ñôøi. Hôn nöõa laø neân traùnh xa nhöõng 
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thöù naøy vì noù thöôøng mang ñeán ñau khoå, lo 

laéng, sôï seät ñeán cho mình vaø cho moïi ngöôøi, 

taêng theâm loøng tham muoán caùc phaùp theá gian 

giaû taïm chaáp ngaõ sôû höõu, khoâng theå tu haønh 

giaûi thoaùt moïi söï khoå ñau sinh töû luaân hoài 

ñöôïc. Caøng naém giöõ noù nhieàu chöøng naøo thì 

mình laïi caøng ñau khoå nhieàu chöøng aáy, taâm 

mình luoân phoùng daät vì noù khoâng theå naøo an 

tònh thì laøm sao coù ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân 

haønh vôùi mình ñöôïc. Neân mình caàn phaûi töø 

boû traùnh xa nhö traùnh raén ñoäc, thuù döõ... vaäy.  

Trong möôøi giôùi Sa Di, neáu thaân haønh 

cuûa mình chæ phaïm vaøo moät giôùi thoâi cuõng laø 

ñaùnh maát ñi ñaïo ñöùc hieáu sinh, loøng thöông 

yeâu söï soáng qua thaân haønh cuûa mình roài ñaáy 

nhæ! 

2- Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh 

trong ba ñöùc, ba haïnh, luïc hoøa.  

a/ Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh trong 

ba ñöùc.  

□ Ñöùc hieáu sinh thaân haønh nhaãn nhuïc: 

Nghóa laø mình neân nhaãn nhuïc tröôùc caùc aùc 

phaùp vaø caùc caûm thoï taùc ñoäng vaøo thaân taâm 

mình, khoâng neân duøng moïi haønh ñoäng cuûa 

thaân mình gaây ñau khoå cho mình, moïi ngöôøi, 

moïi loaøi vaät.   
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Ví duï: Mình coù beänh ñau nhöùc ñaàu chaúng 

haïn, mình nhaãn nhuïc chòu ñöïng khoâng ñi xin 

hoaëc phaù haïnh ñoäc cö ñi ra ngoaøi tu vieän 

khaùm beänh mua thuoác uoáng. Mình nhaãn nhuïc 

chòu ñöïng côn ñau vaø nöông vaøo hôi thôû (thaân 

haønh noäi) hoaëc caùnh tay ñöa ra vaøo (thaân 

haønh ngoaïi) taùc yù: “Thoï laø voâ thöôøng, caùi 

beänh ñau nhöùc ñaàu naøy phaûi rôøi khoûi ñaàu ta 

ngay laäp töùc. An tònh thaân haønh toâi bieát toâi 

ñöa tay ra; an tònh thaân haønh toâi bieát toâi ñöa 

tay voâ” hoaëc “An tònh thaân haønh toâi bieát toâi 

hít voâ; an tònh thaân haønh toâi bieát toâi thôû ra” 

cho ñeán khi naøo ñaàu heát nhöùc thì môùi thoâi.   

Ví duï: Coù ngöôøi ñaùnh mình nhaát ñònh 

cheát boû chöù khoâng ñaùnh laïi hoï vaø nhaéc taâm 

mình khôûi loøng thöông yeâu ngöôøi ñang ñau 

khoå vì saân haän, si meâ…  

 Ví duï: Con reát, con muoãi, con boø caïp... 

chuùng boø, ñaäu cho ñeán caén, chích huùt maùu 

laøm mình ñau, mình cuõng khoâng neân coù haønh 

ñoäng saùt haïi laøm cho chuùng ñau khoå. Maø 

mình neân phaûi giöõ thaân baát ñoäng vaø chæ phuûi 

nheï cho chuùng boø hoaëc bay ñi maø thoâi.   

Trôøi noùng nöïc maáy ñi chaêng nöõa mình 

cuõng khoâng ôû traàn, hay maëc aùo quaàn baøy da, 

hôû buïng.  
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□ Ñöùc hieáu sinh thaân haønh tuøy thuaän:   

Tröôùc taát caû moïi ngöôøi, moïi hoaøn caûnh 

maø mình coù nhöõng haønh ñoäng thuaän theo 

khoâng choáng ñoái ñeå sinh chia reõ baát hoøa, vaø 

luoân nhôù laø tuøy thuaän theo ñeå soáng ñuùng vôùi 

ñôøi soáng giôùi luaät, ñöùc haïnh, chöù khoâng tuøy 

thuaän theo loøng tham muoán duïc voïng cuûa 

ngöôøi ñeå roài caû mình vaø ngöôøi ñeàu phaïm giôùi, 

phaù giôùi, cuoái cuøng khoâng ai tu haønh gì ñöôïc 

caû.  

Ví duï: Trong tu vieän coù moät tu sinh môùi 

ñeán hoûi chuyeän vôùi mình, hoûi mình moät ñieàu 

gì ñoù mình tuøy thuaän giöõ gìn giôùi haïnh ñoäc cö 

khoâng traû lôøi vaø coù thaân haønh chaép tay cuùi 

ñaàu xaù chaøo toân kính hoï roài boû ñi, chöù khoâng 

tuøy thuaän laøm theo taâm duïc muoán noùi chuyeän 

cuûa ngöôøi ñeå caû hai phaûi phaïm loãi phaù haïnh 

ñoäc cö, vì “Ñoäc cö laø bí quyeát cuûa thieàn ñònh”.  

Ví duï: Xung quanh thaát mình coù nhieàu 

tieáng oàn mình cuõng tuøy thuaän theo taùc yù 

phoøng hoä saùu caên, khoâng coù haønh ñoäng dôøi ñi 

nôi khaùc.   

□ Ñöùc hieáu sinh thaân haønh baèng loøng:    

Nghóa laø ta baèng loøng tröôùc moïi hoaøn 

caûnh ñeå xaû taâm mình qua thaân haønh.  
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Ví duï: Trong tu vieän Tröôûng Laõo coù daïy: 

“Tu taäp ñeán 10 giôø môùi ñi khaát thöïc vaø ngoài 

aên uoáng moät laàn trong khoaûng thôøi gian töø 10 

ñeán 12 giôø”, vì theá cho duø buïng ta coù ñoùi maáy 

ñi chaêng nöõa ta cuõng baèng loøng, vui veû, vaâng 

lôøi Tröôûng Laõo daïy khoâng ñi khaát thöïc vaø aên 

tröôùc 10 giôø vaø ta ngoài quaùn thöïc phaåm baát 

tònh ñeå ñoái trò laïi taâm tham aên uoáng cuûa 

mình.  

b/ Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh trong 

ba haïnh:   

□ Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh trong 

haïnh aên:   

Nghóa laø aên ngaøy moät böõa khoâng aên 

uoáng phi thôøi duø cho thaân coù caûm giaùc ñoùi, 

khaùc, theøm maáy ñi chaêng nöõa nhaát ñònh: Thaø 

cheát ñoùi chöù khoâng ñi khaát thöïc phi thôøi 

(tröôùc 10 giôø vaø sau 12 giôø) vaø khoâng caàm laáy 

baát cöù moät loaïi thöïc phaåm aên uoáng naøo ñöa 

vaøo mieäng ñeå aên uoáng phi thôøi, ngoaïi tröø 

uoáng nöôùc traéng. Vaø mình neân duøng thaân 

haønh cuûa mình quaùn thöïc phaåm baát tònh ñeå 

ñoaïn tröø caûm giaùc duïc ñoùi theøm.   

□ Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh trong 

haïnh nguû:   
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Nghóa laø ta khoâng nguû phi thôøi, ngoaøi 

giôø nguû buoåi khuya 22 giôø - 02 giôø vaø giôø nghæ 

buoåi tröa sau giôø thoï thöïc xong ñeán 14 giôø thì 

ta khoâng nguû, ñeå loaïi tröø taâm tính si meâ löôøi 

bieáng cuûa mình.  

Khi thaáy coù daïng muoán nguû phi thôøi laø 

lieàn baät ñöùng daäy nhö caùi loø xo, duøng boán 

phaùp Thaân Haønh Chaùnh Nieäm Tónh Giaùc ñeå 

deïp boû côn löôøi bieáng ham nguû naøy ngay.  

□ Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh trong 

haïnh ñoäc cö:  

Nghóa laø trong thôøi gian tu taäp, tu hoïc 

taïi Tu Vieän Chôn Nhö mình khoâng neân ñi ra 

khoûi ñaïi giôùi ñaøn (chu vi tu vieän), khoâng neân 

ñi ra khoûi trung giôùi ñaøn (khu vöïc khaùc: phía 

tröôùc, phía sau, khu vöïc ngöôøi giaø, khu vöïc 

nam, khu vöïc nöõ) chæ ôû vaø laøm vieäc trong khu 

vöïc mình ôû trong giôø lao taùc, khoâng ñi sang 

khu vöïc khaùc.   

Trong giôø tu taäp thì mình khoâng neân ñi 

ra khoûi phaïm vi tieåu giôùi ñaøn (khu vöïc xung 

quanh thaát rieâng cuûa mình) vaø moïi haønh 

ñoäng vieäc laøm cuûa thaân khoâng ñeå phaùt ra aâm 

thanh lôùn tieáng laøm ñoäng taâm ngöôøi khaùc. 

Khoâng neân ñi song song hay ñi gaàn keà beân 

vôùi baát cöù ngöôøi naøo, luoân taùc yù daãn taâm 
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mình tænh thöùc treân moïi haønh ñoäng, vieäc laøm 

cuûa thaân: “Mình phaûi ñieàm ñaïm, caån thaän, tæ 

mæ treân töøng thaân haønh” ñeå khoâng bò caùc 

phaùp aùc xaâm chieám.   

Ví duï: Ñaïp gai, vaáp teù, laøm cheát chuùng 

sinh... Coù nhö vaäy thì söï tu taäp cuûa mình môùi 

ñöôïc deã daøng laøm chuû caùc phaùp, laøm chuû 

beänh taät khoå ñau treân thaân taâm. Hay taùc yù 

khi gaëp moïi ngöôøi vaø luùc mình ñi treân ñöôøng: 

“Taâm phaûi quay voâ tænh thöùc treân thaân haønh, 

khoâng ñöôïc nghe ngoùng, nhìn ngoù, nghó ngôïi, 

noùi chuyeän vôùi baát cöù moät ai duø ôû trong hay ôû 

ngoaøi tu vieän”. Hoaëc: “Thaø cheát boû nhaát ñònh 

khoâng ñi noùi chuyeän vôùi baát kyø moät tu sinh 

nam, nöõ naøo”.   

c/ Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh trong 

luïc hoøa: 

Nghóa laø moïi haønh ñoäng vieäc laøm cuûa 

thaân ñeàu phaûi mang tính hoøa hôïp yeâu thöông 

nhau, khoâng neân coù nhöõng haønh ñoäng choáng 

ñoái chia reõ, tranh hôn, tranh thua, daønh giaät, 

gaây baát hoøa, chia reõ, chæ trích laãn nhau, v.v.  

Ví duï 1: Thaân hoøa ñoàng truï: trong khu 

vöïc thaát ta ôû tu taäp vaø laøm vieäc trong phaïm 

vi thaát cuûa mình, khoâng neân ôû vaø laøm vieäc 

trong khu vöïc thaát cuûa ngöôøi khaùc, ngoaïi tröø 
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thaát khoâng ngöôøi ôû mình qua queùt doïn saïch 

seõ trong giôø lao taùc roài veà.  

Ví duï 2: Khaåu hoøa khoâng tranh caõi theå 

hieän qua thaân haønh. Nghóa laø khoâng neân coù 

nhöõng haønh ñoäng xæ vaû vaøo maët ngöôøi, hay 

haáy huyùch, quô tay, daäm chaân bieåu loä haønh 

ñoäng tranh caõi, choáng ñoái, chæ trích khoâng 

vöøa loøng laãn nhau. Neân laøm moïi vieäc trong 

tinh thaàn hoøa thuaän ñaïo ñöùc.  

Ví duï 3: YÙ hoøa cuøng vui theå hieän qua 

thaân haønh nhö: Khi coù ngöôøi phaùt bieåu traû lôøi 

caâu hoûi xong mình lieàn voã tay thaät nhieät tình 

ñeå theå hieän tính (taâm) hoan hyû khích leä moïi 

ngöôøi.  

Ví duï 4: Kieán hoøa ñoàng giaûi theå hieän qua 

thaân haønh cuûa mình: Ñaây laø moät haønh ñoäng 

cuûa thaân giuùp cho ngöôøi khaùc hieåu roõ yù kieán 

hay lôïi ích cuûa mình ñeå cuøng nhau trau doài 

ñöùc haïnh. Nhö haønh ñoäng cuùi ñaàu xaù chaøo 

nhau hoaëc khi coù ngöôøi ñeán hoûi mình, mình 

im laëng, cuùi ñaàu, xaù saâu chaøo hoï roài boû ñi, 

hoaëc coù ngöôøi hoûi möôïn ñoà, vaät duïng cuûa 

mình, mình im laëng khoâng cho vaø xaù chaøo hoï 

roài cuõng boû ñi... ñeå giöõ giôùi haïnh ñoäc cö cuûa 

mình vaø cuûa ngöôøi.   
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Ví duï 5: Giôùi hoøa ñoàng tu: Nghóa laø moïi 

haønh ñoäng vieäc laøm gì cuûa thaân ñieàu phaûi 

trong giôùi luaät ñöùc haïnh (nhaát laø giôùi ñoäc cö 

phoøng hoä saùu caên) phaûi giöõ gìn nghieâm chænh 

ñeå saùch taán vôùi nhau giöõ gìn giôùi ñöùc, giôùi 

haïnh, giôùi haønh qua thaân haønh cuûa mình.  

Ví duï 6: Lôïi hoøa ñoàng quaân: Trong buoåi 

thoï nhaän thöïc phaåm ta khoâng neân ñi xin 

theâm thöïc phaåm, hay haùi theâm nhöõng thöù 

rau, ôùt, traùi caây theâm ñeå aên, töùc laø khoâng neân 

aên thöïc phaåm nhieàu hôn moïi ngöôøi vaø caùc vaät 

duïng töù söï khoâng neân dö thöøa hôn moïi 

ngöôøi...  

3- Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh 

trong caùc oai nghi ñi, ñöùng, naèm, ngoài, 

aên, maëc, noùi, laøm vieäc.  

a/ Ñi: khoâng neân ñi voäi vaõ cho mau ñeán 

nôi, hay quaù chaäm theo kieåu caùch, maø phaûi ñi 

vöøa vôùi söùc tónh giaùc cuûa mình ñeå traùnh 

khoâng giaãm ñaïp leân caùc loaøi chuùng sinh döôùi 

böôùc chaân. Khi ñi maét nhìn xuoáng vöøa vôùi 

taàm maét nhìn quan saùt roõ ñeå traùnh khoâng 

giaãm ñaïp leân caùc loaøi vaät döôùi böôùc chaân ñi 

cuûa mình, thoâng thöôøng taàm maét nhìn laø 2 

ñeán 2,5 meùt. Nôi naøo coù kieán nhieàu thì mình 

quan saùt kyõ, ñi thaät chaäm töøng böôùc chaân ñaët 
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xuoáng khoâng giaãm ñaïp laøm cheát kieán, coân 

truøng...  

Khoâng ñi song song vôùi ngöôøi khaùc, hoaëc 

ñi löôùt qua maët ngöôøi, neáu coù ngöôøi ñi phía 

sau nhanh hôn thì mình neân ñöùng neùp vaøo 

leà, nhöôøng ñöôøng cho hoï ñi tröôùc. Khi ñi 

khoâng neân nhìn ngoù ngöôøi khaùc nhaát laø ngöôøi 

khaùc phaùi, hoaëc lieác ngoù hai beân maø phaûi giöõ 

tænh thöùc treân moãi böôùc chaân traùnh khoâng 

giaãm ñaïp chuùng sinh vaø phoøng hoä saùu caên 

cuûa mình, neáu khoâng coù caàm ñoà vaät gì thì hai 

tay ta ñeå phía sau vaø im laëng, ñöùng laïi, cuùi 

chaøo, xaù saâu ngöôøi ñi ñoái dieän vôùi mình. Hôn 

nöõa laø thaúng ngöôøi khoâng laéc thaân mình qua 

laïi trong khi ñi vaø muoán quan saùt nhöõng vieäc 

gì tröôùc maét thì mình neân ñöùng laïi roài môùi 

quan saùt, chöù khoâng vöøa ñi vöøa quan saùt ñeå 

voâ tình daãm ñaïp caùc loaøi chuùng sinh cheát 

khoâng hay.  

b/ Ñöùng: Choïn nôi ñöùng phuø hôïp, traùnh 

khoâng daãm ñaïp leân caây coû xanh töôi, caùc loaøi 

coân truøng toå kieán... Khoâng neân ñöùng nôi coù 

tieàn vaøng, cuûa quyù, vaät duïng... cuûa ngöôøi; 

khoâng neân ñöùng nôi coù ngöôøi khaùc phaùi, hình 

aûnh khoûa thaân, ngöôøi say röôïu, khoâng neân 

ñöùng nôi coù ngöôøi caõi vaõ ñaùnh loän, noùi chuyeän 

vôùi nhau...  
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c/ Ngoài: Choã ngoài phaûi saïch seõ, ngoài vôùi 

tö theá kieát giaø hoaëc baùn giaø thaúng löng. 

Khoâng neân ngoài vôùi baát cöù moät tö theá naøo 

khaùc. Neáu ngoài treân gheá thì phaûi kheùp hai 

chaân, hai baøn chaân phaûi ñaët xuoáng maët ñaát 

song song vôùi nhau, khoâng neân gaùc chaân leân 

baøn hay chaân naøy gaùc leân ñuøi chaân kia, nhòp 

chaân, laéc ñuøi, thaân luùc laéc traïo cöû khoâng 

yeân...  

Khoâng neân ngoài gheá cuûa ngöôøi khaùc 

phaùi, ngöôøi giaø, treû em...; khoâng neân ngoài 

trong thaát cuûa ngöôøi khaùc; khoâng neân ngoài 

nôi coù ngöôøi khaùc phaùi moät mình, nôi coù vuõ 

khí, vaøng, tieàn, vaät quyù cuûa ngöôøi...  

d/ Naèm: Chæ neân naèm theo daùng kieát 

töôøng nhö ñöùc Phaät Nieát Baøn, ban ñaàu naèm 

chöa quen, naèm nghieâng laâu beân phaûi seõ bò 

ñau thì mình coù theå nghieâng beân traùi, khoâng 

neân naèm vôùi baát cöù tö theá naøo khaùc, choã naèm 

cuõng phaûi saïch seõ phuø hôïp vôùi haïnh xuaát gia 

ly duïc, khoâng neân naèm ngöûa, naèm saép, naèm 

co thaân, chaân duoãi, chaân co...  

e/ AÊn: Thaân haønh trong khi aên cuõng 

phaûi nheï nhaøng, khoâng neân haáp taáp voäi vaõ 

nhai ngoán ngaáu, mieáng naøy chöa heát laïi ñöa 

mieáng khaùc vaøo, khua baùt phaùt ra tieáng loùc 
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coùc. Phaûi neân aên uoáng chaäm raõi tænh thöùc 

töøng mieáng aên, nhai thaät kyõ roài môùi nuoát, 

nuoát xong môùi ñöa mieáng aên khaùc vaøo, traùnh 

khoâng neân ñeå rôi ñoå thöïc phaåm vaø côm trong 

luùc aên, mieáng aên phaûi neân vöøa vôùi mieäng 

mình, khoâng ñöôïc quaù lôùn roài trôû neân aên ñoän 

buùng maù nhö con khæ, hay rôi ra ngoaøi. Thöùc 

aên ta neân caét nhoû ra vöøa mieáng aên, khoâng 

neân ñeå moät mieáng lôùn roài caén xeù nhö con vaät 

thì khoâng thích hôïp vôùi oai nghi teá haïnh cuûa 

con ngöôøi...  

Neân ngoài aên vôùi tö theá löng thaúng kieát 

giaø hay baùn giaø vaø xaù chaøo öôùc nguyeän tröôùc 

vaø sau khi aên.  

Trong luùc ñang aên khoâng neân boû ñi roài 

quay trôû laïi aên tieáp thaønh ra ngoài aên hai laàn 

trong ngaøy laø phaïm giôùi, ngoaïi tröø tröôøng 

hôïp ñaëc bieät theå hieän taâm bi, phaûi khai giôùi, 

ñoùng giôùi, thöùc aên ñeàu phaûi laáy muoãng muùc töø 

baùt maø aên.  

f/ Maëc: Duø baát cöù hoaøn caûnh naøo, trong 

thaát hay ñi ra ngoaøi thaát cuõng ñeàu phaûi maëc 

y aùo cho kín ñaùo, khoâng neân maëc y aùo hôû 

hang baøy da, loä thòt. Khi ñi ra khoûi khu vöïc 

thaát, ñi khaát thöïc, tu taäp caùc phaùp, ñeán lôùp 

hoïc ñieàu phaûi maëc aùo daøi hoaëc vaán y thöôïng 
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ñeå toû loøng toân kính chaùnh phaùp Phaät, lôøi daïy 

cuûa Thaày Toå vaø giöõ gìn trang nghieâm thaân 

töôùng, nhaát laø nôi coù ngöôøi khaùc phaùi caàn 

phaûi maëc y aùo cho thaät kín ñaùo kyõ löôõng, 

khoâng ñöôïc xoác xeách.   

g/ Noùi: trong luùc noùi khoâng neân quô tay, 

quô chaân, nhòp chaân, laéc ñuøi, thaân traïo cöû 

khoâng yeân gioáng nhö ngöôøi ca haùt ñeå dieãn taû 

phuï hoïa theâm cho lôøi noùi cuûa mình qua thaân 

haønh, maø phaûi giöõ oai nghi ñöùng hay ngoài 

trong luùc noùi. Khoâng neân vöøa ñi vöøa noùi 

chuyeän vôùi ngöôøi khaùc, toát nhaát khoâng neân 

noùi chuyeän vôùi baát cöù ai hay tu sinh naøo 

trong lôùp hoïc, ngoaïi tröø Thaày daïy ñaïo ñöùc cho 

mình vaø xin vaät töù söï vôùi coâ UÙt. Trong luùc 

hoûi xin ñeàu phaûi ñöùng trang nghieâm, maëc y 

aùo nhö ñi khaát thöïc ñeå toû loøng toân kính, bieát 

ôn, quyù troïng cuûa, vaät laøm ra baèng moà hoâi 

coâng söùc cuûa moïi ngöôøi.  

h/ Laøm vieäc: Laøm moïi vieäc treân thaân 

haønh ñieàu phaûi neân nheï nhaøng, kyõ löôõng, chu 

ñaùo, traùnh gaây thöông toån ñeán chuùng sinh, 

hao toån cuûa ñaøn na thí chuû moät caùch voâ ích, 

neân tieát kieäm ñieän, nöôùc, taøi saûn chung trong 

tu vieän, thöôøng xuyeân taùc yù tænh thöùc treân 

moïi haønh ñoäng cuûa thaân trong luùc laøm vieäc...  
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Ví duï: Nöôùc xaû quaàn aùo xong ta khoâng 

neân ñoå boû maø phaûi ñeå laïi, ñeå doäi caàu sau khi 

mình ñi veä sinh xong. Hoaëc nöôùc röûa baùt sau 

cuøng ta cuõng neân ñem töôùi caây ñang heùo... 

caâu taùc yù: “Mình phaûi neân tænh thöùc, ñieàm 

ñaïm treân moïi thaân haønh vaø moïi vieäc laøm cuûa 

mình, khoâng neân haáp taáp voäi vaõ”.  

III- ÑAÏO ÑÖÙC HIEÁU SINH THAÂN HAØNH 

TRONG CAÙC KHOAÛNG THÔØI GIAN 24 GIÔØ.  

1- Trong thôøi gian tu taäp khuya, 

saùng, chieàu, toái. 

Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh trong thôøi 

gian tu taäp khuya, saùng, chieàu, toái laø loøng 

thöông yeâu söï soáng ñöôïc theå hieän qua thaân 

haønh trong thôøi gian tu taäp khuya, saùng, 

chieàu, toái ñeå ñoái trò laïi taâm tham, saân, si löôøi 

bieáng vaø beänh taät khoå ñau treân thaân cuûa 

mình, giuùp cho thaân taâm mình luoân ñöôïc 

khoûe maïnh vaø tænh thöùc.   

Ví duï 1: Nhö trong buoåi khuya thöùc daäy 

ta tu taäp phaùp Thaân Haønh Nieäm 15 - 30 phuùt 

ñeå giuùp cho thaân luoân ñöôïc ñeàu hoøa khí huyeát 

ñeà khaùng laïi beänh taät, baát ñoäng tröôùc thôøi 

tieát laïnh, ngaên ngöøa hoân traàm, thuøy mieân...   

Ví duï 2: Trong thaân mình coù beänh thì 

mình duøng caùnh tay ñöa ra, ñöa vaøo taùc yù ñaåy 



   ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY -  TẬP I 

 304 

 

lui taát caû caùc beänh treân thaân, khoâng caàn duøng 

thuoác trò beänh cho toán tieàn cuûa ñaøn na thí 

chuû, laïi hieäu quaû nhanh hôn uoáng thuoác.  

Ví duï 3: Trong luùc mình ngoài thö giaõn 

maø coù traïng thaùi buoàn nguû hay ñang tu taäp 

Ñònh Voâ Laäu, Ñònh Nieäm Hôi Thôû maø hoân 

traàm, thuøy mieân noù muoán ñeán vieáng thaêm thì 

mình duøng moät trong boán phaùp thaân haønh 

Chaùnh Nieäm Tónh Giaùc, lieàn ñöùng daäy nhö 

caùi loø xo baät nuùt ñaùnh tan hoân traàm thuøy 

mieân ngay, beänh ñau cuõng vaäy, laïnh run cuõng 

duøng phaùp Thaân Haønh Nieäm tu taäp khoaûng 

15’- 30’ laø khoûi.   

Ví duï 4: Caùc tieáng ñoäng aâm thanh vaø caùc 

phaùp beân ngoaøi taùc ñoäng vaøo thaân taâm, laøm 

cho taâm ta phoùng daät ta cuõng duøng phaùp 

thaân haønh ngoaïi caùnh tay ñöa ra vaøo; thaân 

haønh noäi hôi thôû voâ ra hoaëc phaùp Thaân Haønh 

Nieäm taùc yù: “Taâm phaûi quay voâ, khoâng ñöôïc 

phoùng daät, an tònh taâm haønh toâi bieát toâi ñöa 

tay ra, an tònh taâm haønh toâi bieát toâi ñöa tay 

voâ...” hoaëc taùc yù baûo: “Tai, yù quay voâ khoâng 

ñöôïc nghe, phoùng daät theo caùc phaùp beân 

ngoaøi” vaø nhieáp taâm vaøo caùnh tay ñöa ra, ñöa 

vaøo thì caùc phaùp aùc khoâng taùc ñoäng vaøo thaân 

taâm mình ñöôïc.   
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Trong thôøi gian tu taäp moïi haønh ñoäng 

treân thaân ñieàu phaûi neân giöõ gìn ñöøng ñeå phaùt 

ra aâm thanh lôùn tieáng laøm ñoäng taâm ngöôøi 

khaùc khoâng tu taäp ñöôïc laø mình phaïm loãi phaù 

haïnh ñoäc cö.  

Ví duï 5: Trong luùc hoân traàm thuøy mieân 

ñaùnh maïnh thì ta neân tu taäp phaùp Thaân 

Haønh Nieäm taùc yù moïi haønh ñoäng phaùt ra 

tieáng vöøa ñuû nghe, khoâng neân taùc yù lôùn tieáng 

hoaëc ñi giaäm chaân bòch... bòch... bòch laøm 

ñoäng caû khu vöïc khieán cho nhöõng ngöôøi laân 

caän cuõng khoâng tu ñöôïc, hôn nöõa trong thôøi 

gian tu taäp ta cuõng khoâng neân ñi ra khoûi khu 

vöïc thaát phaù haïnh ñoäc cö cuûa mình vaø ngöôøi. 

Duø cho ta bò côn buoàn nguû ñaùnh maïnh maáy ñi 

chaêng nöõa, mình chæ neân oâm chaët phaùp Thaân 

Haønh Nieäm moät laùt laø heát ngay. Phaùp Phaät 

khoâng coù moät aùc phaùp naøo maø khoâng ñoái trò  

laïi ñöôïc, chæ taïi vì mình tu taäp khoâng ñuùng 

phaùp, phaïm giôùi, neân môùi khoâng coù keát quaû 

trong söï tu taäp nhieáp phuïc khoå ñau treân 

thaân, taâm mình. Töø caùi phaïm giôùi naøy ñeán 

caùi phaïm giôùi khaùc maø khoâng hay, khoâng 

khaéc phuïc laøm khoå mình, khoå ngöôøi vaø sinh 

ra thieáu ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh.  
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2- Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh 

trong giôø tu taäp (buoåi toái, khuya, saùng, 

chieàu).  

Buoåi toái, khuya thöôøng hay coù muoãi 

chích ñoát mình, mình khoâng neân gieát hay 

duøng nhang, thuoác tröø muoãi phun xòt laøm cho 

chuùng cheát. Nhang muoãi coù khaû naêng laøm cho 

muoãi cheát vaø caùc loaøi coân truøng kieán, nheàn 

nheän cuõng cheát, khi mình hít khoùi nhang 

cuõng laøm cho mình bò vieâm muõi, soå muõi. 

Mình neân giaêng muøng che trong luùc ngoài tu 

taäp, ngoài vieát baøi, keå caû luùc nguû nghæ buoåi 

tröa. Haønh ñoäng thaân haønh giaêng muøng aáy 

ñaày loøng thöông yeâu mình vaø chuùng sinh 

ñang soáng xung quanh mình.  

Tröôùc khi tu taäp, ñi kinh haønh mình neân 

duøng choåi queùt nheï trong thaát, xung quanh 

treân theàm thaát cho caùc loaøi kieán, coân truøng ra 

khoûi loái ñi treân thaát. Tröôùc khi ñi kinh haønh 

mình cuõng taùc yù: “Taát caû chuùng sinh haõy 

traùnh ñöôøng cho toâi ñi kinh haønh nheù, neáu 

döôùi böôùc chaân toâi ñi ban ñeâm lôõ voâ tình 

giaãm ñaïp gaây ñau thöông, cheát choùc, toâi xin 

öôùc nguyeän cho caùc baïn ñöôïc mau laønh maïnh 

vaø sau khi boû xaùc thaân töù ñaïi trong hieän taïi 

seõ ñöôïc taùi sinh laøm ngöôøi thieän vaø ñöôïc gaëp 
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chaùnh phaùp Phaät, ñöôïc tu taäp nhö toâi, laøm 

chuû söï soáng cheát nhö Tröôûng Laõo vaäy”.  

Neáu nhö gaëp tröôøng hôïp muoãi vaøo muøng 

thì mình neân giôû muøng ñuoåi chuùng ra moät 

caùch nheï nhaøng...  

3- Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh 

trong giôø lao taùc buoåi saùng.  

Vaøo buoåi saùng 06 giôø - 6 giôø 45 phuùt 

mình neân queùt doïn xung quanh thaát mình 

saïch seõ, treân ñöôøng ñi, xung quanh nhöõng 

thaát khoâng coù ngöôøi ôû ñeå baûo veä thaát khoâng 

bò moái aên, caùc loaøi coân truøng, raén, reát... xaâm 

chieám ôû trong ñoù vaø cuõng laø thay theá thaân 

haønh theå duïc buoåi saùng giuùp cho cô theå ñöôïc 

khoûe maïnh, baûo veä ñöôïc taøi saûn chung trong 

tu vieän, ngaên ngöøa söï toån thöông cheát choùc 

cho chuùng sinh.  

Treân moãi haønh ñoäng queùt laù mình neân 

taùc yù tænh thöùc nheï nhaøng traùnh söï ñau khoå 

laøm maát ñi söï soáng an vui cuûa chuùng sinh, 

khi queùt laù mình neân taùc yù: “Mình phaûi neân 

tænh thöùc traùnh khoâng queùt leân thaân chuùng 

sinh, mình phaûi thöông yeâu chuùng nhö 

thöông thaân thòt cuûa mình vaäy”.  

Mình neân raûy nöôùc tröôùc khi queùt ñeå 

traùnh buïi bay khaép nôi gaây oâ nhieãm buïi 
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trong moâi tröôøng soáng xung quanh mình, 

cuõng laø baùo tröôùc cho caùc loaøi chuùng sinh bieát 

mình saép queùt saân, phaûi neân traùnh ñi nôi 

khaùc cho mình queùt. Khi taït nöôùc mình neân 

taùc yù: “Taát caû chuùng sinh phaûi neân traùnh ñi 

nôi khaùc cho toâi queùt saân nheù”.  

4- Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh 

trong giôø leân lôùp hoïc taäp. 

Nghóa laø loøng thöông yeâu söï soáng ñöôïc 

theå hieän qua thaân haønh trong giôø leân lôùp hoïc.  

Ñeå ruùt ngaén thôøi gian ñi laïi, sau khi 

queùt doïn xung quanh thaát rieâng cuûa mình 

xong thì maëc aùo daøi, cuøng mang theo taäp buùt, 

vôùi caây choåi treân tay vöøa ñi vöøa queùt laù treân 

ñöôøng, cuõng laø vöøa baûo veä döôùi böôùc chaân 

mình khoâng giaãm ñaïp leân caùc loaøi kieán treân 

ñöôøng ñi, vì treân ñöôøng ñi rieâng cuûa mình coù 

raát nhieàu kieán, khoù maø traùnh neù ñöôïc neáu 

mình khoâng duøng choåi boâng coû queùt nheï cho 

chuùng ñi sang hai beân leà ñöôøng. Tröôùc khi 

queùt cuõng nhaéc taâm mình: “Mình phaûi neân 

traùnh laøm ñau thöông cho caùc loaøi kieán beù 

nhoû ñaùng thöông phaûi nheï nhaøng vaø caån 

thaän”, “Kieán ôi ñöøng ñi treân ñöôøng moät caùch 

lung tung, maø phaûi neân ñi coù haøng coù loái vaø 

ñi ôû hai beân leà ñeå toâi deã beà traùnh neù vaø kieán 
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cuõng neân traùnh ñöôøng cho toâi ñi nheù”.  Mình 

phaûi neân leân lôùp sôùm tröôùc moïi ngöôøi ñeå queùt 

lôùp saïch seõ tröôùc giôø hoïc, trong luùc queùt lôõ coù 

ngöôøi ñi tôùi thì mình neân döøng choåi, queùt 

sang beân khaùc ñeå theå hieän loøng toân kính vaø 

khoâng ñeå buïi bay leân ngöôøi ñang ñi.  

Khi vöøa böôùc chaân vaøo giaûng ñöôøng thì 

mình neân xaù hình töôïng Phaät vaø hình aûnh 

cuûa Thaày Toå ñeå theå hieän loøng toân kính, bieát 

ôn saâu xa cuûa mình ñoái vôùi Phaät vaø Thaày qua 

thaân haønh.  

Sau khi queùt xong thì mình ngoài ngay 

vaøo vò trí cuûa mình giöõ gìn im laëng, nghæ thö 

giaõn ñeå laáy söùc chuaån bò cho buoåi hoïc saép baét 

ñaàu, khoâng noùi chuyeän vôùi baát cöù ai. Neáu coù 

thôøi gian nhieàu thì oân baøi 5’ - 10 phuùt cuõng laø 

giöõ ñoäc cö cho mình vaø cho moïi ngöôøi, hôn 

nöõa laø laøm ñuùng theo nghi leã trong lôùp hoïc 

maø Tröôûng Laõo ñaõ daïy ñeå soáng hoøa hôïp vôùi 

moïi ngöôøi thöông yeâu laãn nhau, nhaát laø luùc coù 

ngöôøi phaùt bieåu xong thì mình neân nhieät tình 

voã tay theå hieän loøng hoan hyû cuûa mình vôùi 

caâu traû lôøi, yù kieán hay cuûa moïi ngöôøi vaø söï 

can ñaûm, söï tu taäp cuûa taát caû tu sinh trong 

lôùp hoïc, cuõng laø khích leä saùch taán cuøng nhau 

tu hoïc, cuøng nhau reøn luyeän ñaïo ñöùc treân 

böôùc ñöôøng tu taäp.  
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Sau khi nieäm hoàng danh ñöùc Phaät xong, 

xaù chaøo nhau xong, giaûng vieân môøi taát caû tu 

sinh ngoài xuoáng thì mình phaûi neân ñôïi cho 

giaûng vieân ngoài xuoáng gheá tröôùc sau ñoù thì 

mình môùi ngoài ñeå theå hieän loøng yeâu thöông 

toân kính cuûa mình ñoái vôùi giaûng vieân qua 

thaân haønh, tröôùc khi muoán phaùt bieåu ñieàu gì 

thì mình ñeàu phaûi neân giô tay leân ñôïi giaûng 

vieân goïi, ñöôïc goïi thì mình ñöùng leân xaù chaøo 

giaûng vieân, cuõng laø xaù chaøo hình töôïng Phaät 

vaø Tröôûng Laõo. Tröôùc khi traû lôøi caâu hoûi hay 

neâu leân yù kieán gì cuûa mình, neáu khoâng caàm 

taäp thì mình chaép tay tröôùc ngöïc ñöùng yeân 

traû lôøi, traû lôøi xong ñôïi Thaày vaø moïi ngöôøi voã 

tay thay cho lôøi baûo mình ngoài xuoáng thì 

mình môùi ngoài xuoáng.  

Hôn nöõa laø khi ra lôùp thì mình cuõng 

phaûi ñöùng ñôïi ngöôøi lôùn tuoåi ra tröôùc, nhaát laø 

ngöôøi giaø yeáu, taøn taät ñeå khi hoï ñi ra böôùc 

xuoáng theàm coù ñieàu gì baát an thì mình phía 

sau böôùc tôùi ñôõ hoï kòp thôøi, nhö teù ngaõ...  

Treân ñöôøng ñi veà mình khoâng noùi 

chuyeän vôùi baát cöù ai, cuõng khoâng neân ñöùng 

nghe ngoùng ngöôøi khaùc noùi chuyeän, chuyeän 

troø vôùi nhau treân ñöôøng ñi vaø luoân tænh thöùc 

döôùi böôùc chaân traùnh khoâng giaãm ñaïp leân caùc 

loaøi coân truøng, kieán, oác, cuoán chieáu...  
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Khi veà thaát neáu coøn thôøi gian daøi thì ta 

nghæ ngôi theo phaùp ñònh thö giaõn vaø tieáp tuïc 

ñaåy lui beänh treân thaân cho ñeán giôø khaát thöïc 

10 giôø.  

5- Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh 

trong giôø thoï thöïc, buoåi tröa 10 ñeán 14 

giôø. 

Nghóa laø loøng thöông yeâu söï soáng ñöôïc 

theå hieän qua thaân haønh trong giôø thoï thöïc vaø 

buoåi tröa nghæ töø 10 ñeán 14 giôø.  

Ñeán giôø khaát thöïc thì mình doïn deïp moïi 

thöù laïi qua moät beân, ñeán nôi ñeå baùt, laáy baùt 

quan saùt baùt, muoãng, ñuõa, dao, khaên lau coù 

coân truøng ñang nuùp aån ôû trong vaø ôû treân moïi 

thöù naøy hay khoâng, roài ñem ra röûa saïch buïi, 

môùi maëc aùo daøi, hai tay oâm baùt ñeå leäch sang 

beân phaûi vaø ñöùng nhaéc taâm mình taùc yù: “Taát 

caû caùc baïn kieán, coân truøng haõy traùnh ñöôøng 

cho toâi ñi nheù. Taâm phaûi tænh thöùc treân moãi 

böôùc chaân ñi traùnh khoâng daãm ñaïp caùc loaøi 

coân truøng kieán, noù cuõng ñang ñi kieám aên nhö 

mình ñang ñi khaát thöïc vaäy, phaûi heát loøng 

thöông yeâu ñeán ñôøi soáng khoù khaên cuûa 

chuùng”.  

Neáu nhö laø treân ñöôøng ñi kieán quaù nhieàu 

thaáy khoù traùnh thì tay phaûi oâm baùt, tay traùi 
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caàm theo caây choåi boâng coû queùt nheï phuûi 

chuùng sang moät beân roài mình ñaët baøn chaân 

mình xuoáng choã troáng vöøa queùt. Khi veà thì 

vai phaûi quaåy tuùi baùt, tay phaûi böng khay 

thöïc phaåm, tay traùi caàm choåi cuõng queùt nhö 

treân.   

Khi gaàn ñeán nôi nhaän thöïc phaåm mình 

thaáy coù ngöôøi ñang nhaän thöïc phaåm thì mình 

ñöùng caùch xa ñoù khoaûng 5 ñeán 10 meùt phoøng 

hoä saùu caên khoâng cho nguõ duïc tröôûng döôõng, 

traùnh giaãm ñaïp coân truøng trong luùc saép rôøi 

khoûi choã ñöùng, neáu tröôøng hôïp coù nhieàu ngöôøi 

thì mình ñôïi ngöôøi nhaän xong thì mình môùi 

ñeán nhaän thöïc phaåm. Ñeán nôi nhaän mình 

cuõng quan saùt döôùi chaân, treân khay thöïc 

phaåm traùnh khoâng caàm naém, laøm moïi haønh 

ñoäng, ñi qua ñi laïi laøm thöông toån caùc loaøi 

kieán coân truøng, moïi haønh ñoäng sôùt côm vaøo 

baùt, nhaän thöïc phaåm ñeàu phaûi tænh thöùc kyõ 

löôõng, khoâng ñeå côm rôi ñoå ra ngoaøi, moïi vieäc 

xong mình ñöùng ngay thaúng chaép mình cuùi 

ñaàu xaù phaàn thöïc phaåm, baùt côm roài ñöùng 

thaúng chaép mình tröôùc ngöïc thaàm: “Öôùc 

nguyeän tröôùc khi nhaän thöïc phaåm veà thaát”.  

Trong thaát mình ôû döôùi ñaát coù nhieàu 

kieán thì mình ngoài treân ñôn kieát giaø hoaëc 

baùn giaø ngay thaúng löng vaø vaãn maëc aùo daøi 
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trong luùc mình ngoài thoï thöïc, mình phaûi giöõ 

oai nghi teá haïnh trong luùc aên uoáng.  

Tröôùc khi aên vaø sau khi aên ñeàu phaûi öôùc 

nguyeän cuùng döôøng chö Phaät, toå tieân oâng baø... 

Moïi haønh ñoäng vieäc laøm nhö: Xaét, goït, muùc, 

gaép thöïc phaåm ñöa vaøo baùt vaø ñöa leân mieäng 

aên ñeàu phaûi nheï nhaøng, caån thaän, tænh thöùc, 

traùnh moïi haønh ñoäng phaùt ra aâm thanh khua 

baùt loùc coùc, quan saùt kyõ löôõng töøng mieáng 

côm thöïc phaåm aên uoáng, traùnh khoâng aên thòt 

chuùng sinh, trong canh rau coù saâu thì mình 

boû coïng rau aáy, kieán thì baét ra ngoaøi cho 

chuùng soáng. Khoâng neân buùng raûy nhöõng thöù 

maø mình boû xung quanh mình maø phaûi ñeå 

trong khay oâ troáng, ñeán cuoái giôø aên mình 

ñem boû beân ngoaøi xa thaát, trong luùc ñang aên 

khoâng neân ñöùng daäy ñi tôùi ñi lui roài vaøo ngoài 

aên tieáp tuïc, ngoaïi tröø nhöõng tröôøng hôïp cöùu 

vaät ñang bò ñau khoå keâu la mình nghe ñöôïc...  

Khi röûa baùt mình khoâng neân ñoå nöôùc 

traùng baùt, traùng khay trong phoøng (veä sinh) 

röûa, maø phaûi neân nheï nhaøng ñoå ôû beân ngoaøi 

cho caùc loaøi chuùng sinh aên nhöõng thöù caën baõ 

naøy, cuõng laø traùnh caùc loaøi kieán vaøo trong 

phoøng röûa kieám aên, phoøng ngöøa mình giaãm 

ñaïp chuùng.  
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Trong böõa aên neáu coù thöùc aên ngoït, chuoái 

mình neân chöøa laïi moät ít nöôùc ngoït, keïo, 

chuoái, baùnh... ñeå boá thí cho caùc loaøi chuùng 

sinh kieán xung quanh khu vöïc mình ôû, neân 

ñeå traùnh xa thaát vaø ñeå moät choã, khi ñeå taùc yù 

noùi leân lôøi: “Kieán coân truøng caùc baïn haõy ñi ra 

ñaây aên thöïc phaåm bình ñaúng cuûa loøng thöông 

yeâu söï soáng naøy, ñaây khoâng phaûi laø thöïc 

phaåm thöøa ñaâu nheù. Baïn ra ñaây aên ñöøng ñi 

vaøo thaát mình kieám aên nöõa, ñeå giuùp mình tu 

taäp deã daøng, traùnh khoâng ñeå voâ tình mình 

giaãm ñaïp caùc baïn trong luùc caùc baïn ñang ñi 

kieám aên trong thaát, treân ñöôøng ñi kinh haønh 

ban ñeâm cuõng nhö ban ngaøy khoâng thaáy roõ, 

vaø ñöøng saùt haïi aên thòt laãn nhau nheù, haõy 

thöông yeâu söï soáng laãn nhau nhö thöông 

thaân cuûa mình vaäy”.  

Coøn nhö chuoái, choâm choâm, traùi caây, 

côm, thöïc phaåm… khi mình ñeå mình noùi leân 

lôøi môøi: “Raén, soùc nhen, reát, chim, chuoät, boø 

caïp... caùc baïn haõy neân ñeán ñaây aên nhöõng loaïi 

thöïc phaåm bình ñaúng xuaát phaùt töø loøng 

thöông yeâu söï soáng naøy ñi caùc baïn, caùc baïn 

ñöøng ñi kieám tìm saên baét vaø aên thòt caùc loaøi 

chuùng sinh nöõa, toäi nghieäp chuùng, chuùng 

cuõng tham soáng, sôï cheát, sôï ñau khoå laém, 

mình raát caùm ôn caùc baïn vì caùc baïn aên giuùp 
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mình thaáy ñöôïc vui, caùc baïn haõy ñeán ñaây aên 

ñi nheù”. Sau khi röûa baùt xong uùp vaøo nôi uùp 

cho khoâ thì mình khoâng laøm baát cöù vieäc gì 

heát, phaûi neân naèm nghæ ngôi ít nhaát 30 phuùt, 

ñeán 13 giôø 40 phuùt thì daäy ñi traû khay thöïc 

phaåm vaø veà chuaån bò tu taäp buoåi chieàu, ñeå 

giuùp cho heä tieâu hoùa cuûa mình laøm vieäc tieát 

dòch vò co boùp thöùc aên... traùnh khoâng ñeå thaân 

mình phaûi ñau bao töû theâm nöõa. Sau khi röûa 

baùt xong cuõng khoâng neân ñi kinh haønh nhö ôû 

trong caùc chuøa, khoâng ñi traû khay, khoâng laøm 

baát cöù moät vieäc gì duø ñoù laø vieäc ñoïc kinh 

saùch, chæ duy nhaát laø coù vieäc naèm nghæ, naèm 

theo daùng kieát töôøng vaø phaûi coù giaêng muøng 

ngaên ngöøa muoãi ñoát, chích huùt maùu mình.  

6- Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh 

trong giôø nghæ lao taùc buoåi chieàu vaø 

trong luùc ñi ñöôøng gaëp moïi ngöôøi. 

Nghóa laø loøng thöông yeâu taát caû moïi 

ngöôøi, moïi loaøi, moïi söï soáng treân haønh tinh 

naøy ñöôïc theå hieän qua thaân haønh trong thôøi 

gian lao taùc nghæ ngôi buoåi chieàu töø 17 ñeán 19 

giôø vaø trong luùc ñi ñöôøng gaëp moïi ngöôøi.  

Buoåi chieàu sau giôø tu taäp thì thaân mình 

cuõng ñaõ hao nhieàu söùc löïc caàn phaûi phuïc hoài 

laïi trong giôø nghæ (nhöng khoâng nguû) neân 
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buoåi chieàu mình lao taùc queùt doïn xung quanh 

thaát mình hay thaát khoâng ngöôøi ôû vaø taém 

giaët trong voøng moät giôø, coøn ñeå daønh moät giôø 

nghæ ngôi tænh thöùc ñeå söùc khoûe ñöôïc phuïc 

hoài ñaày ñuû, chuaån bò cho giôø tu taäp buoåi toái, 

khoâng neân laøm vieäc quaù söùc laøm cho cô theå 

meät moûi tu taäp khoâng coù keát quaû toát, nhaát laø 

hoân traàm thuøy mieân thöôøng hay vieáng thaêm.  

Queùt doïn thì ñaõ noùi ôû phaàn lao taùc buoåi 

saùng coøn thaân haønh hieáu sinh trong luùc taém 

giaët mình phaûi coi kyõ löôõng döôùi maët neàn 

phoøng taém traùnh khoâng laøm khoå ñau cho caùc 

loaøi kieán coân truøng, neáu coù kieán thì mình neân 

duøng choåi queùt ra tröôùc khi taém hoaëc ñi ñaïi 

tieåu tieän, mình phaûi neân quan saùt trong baøn 

caàu coù chuùng sinh khoâng, duøng que caây, tay 

kheàu vôùt chuùng leân ra heát khoûi baøn caàu thì 

mình môùi ñaïi tieåu tieän vaø xoái nöôùc saïch seõ 

sau khi vieäc xong, baøn caàu phaûi coù boïc caùt, 

ñaát ñaäy kính khoâng ñeå cho caùc loaøi vaät rôi 

vaøo vaø cheát trong ñoù.    

Tröôùc khi maëc, giaët quaàn aùo thì mình 

phaûi coi kyõ coù kieán khoâng, baét, giuõ chuùng ra 

ngoaøi heát roài thì mình môùi maëc hoaëc giaët. 

Quaàn aùo dô neân giaët lieàn sau khi taém, neáu ñeå 

saùng giaët thì phaûi maùng treân moùc treo treân 

saøo, khoâng neân vaét treân saøo hay nhuøi cuïc boû 
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trong thau ñeå ñeán saùng, ñeå traùnh ban ñeâm 

caùc loaøi kieán, raén, reát,... chui vaøo trong thau 

ñoà ñeán khi mình laáy ra giaët chuùng sôï coù theå 

caén mình hoaëc mình voø cheát naùt chuùng maø 

khoâng hay, nhaát laø quaàn aùo naâu ñen kieán boø 

vaøo mình khoù maø thaáy chuùng.  

Khi ñoå nöôùc xaø boâng sau khi giaët thì 

phaûi töø töø xem kyõ nöôùc ñoå chaûy ñeå traùnh laøm 

cheát kieán, neáu lôõ kieán, coân truøng bò ngaäp 

nöôùc xaø boâng thì lieàn nhanh taït nöôùc saïch 

hoaëc baét chuùng röûa ngay cho chuùng soáng. Tieát 

kieäm nöôùc trong luùc giaët ñoà, nöôùc xaû cuoái 

cuøng mình khoâng neân ñoå boû, neân ñem töôùi 

caây hoaëc ñeå doäi caàu. Giôø nghæ 18 ñeán 19 giôø 

mình neân naèm nghæ phaûi coù giaêng muøng 

traùnh muoãi hoaëc ngoài thö giaõn, ñi thö giaõn 

nheï nhaøng xung quanh thaát, khoâng nguû phi 

thôøi (17 - 19 giôø). Phaûi tænh thöùc trong luùc 

nghæ ngôi phuïc hoài söùc khoûe, khoâng laøm vieäc, 

khoâng tu taäp phaùp naøo caû chæ coù taùc yù giöõ taâm 

voâ söï maø thoâi. 

Trong khi ñi ñöôøng khaát thöïc hoaëc luùc coù 

caàm ñoà vaät treân tay gaëp moïi ngöôøi ñi nghòch 

chieàu vôùi mình (khoâng luaän nam hay nöõ) thì 

mình neân ñöùng laïi caùch khoaûng hai böôùc moät 

hôi thôû ra, vaøo (moät töùc) roài böôùc ñi tieáp tuïc, 

maét nhìn xuoáng, khoâng nhìn ngoù, khoâng noùi 
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chuyeän, khoâng nghó ngôïi vôùi baát cöù ai, chæ coù 

ñöùng thaúng moät töùc vaø tieáp tuïc böôùc ñi.  

Neáu khoâng coù caàm ñoà vaät duïng gì thì 

mình chaép tay ñöa leân traùn cuùi ñaàu, xaù saâu 

xuoáng, ñeå theå hieän loøng toân kính, thöông yeâu 

cuûa mình ñoái vôùi taát caû moïi ngöôøi. Ñoái vôùi 

ngöôøi khaùc phaùi coøn ôû caùch xa mình neân 

traùnh gaëp maët laø toát nhaát, neáu  tröôøng hôïp lôõ 

gaëp maët ôû khoaûng caùch ñi nghòch chieàu gaàn 

mình khoâng theå traùnh vaø khoâng gaây maëc caûm 

cho ngöôøi thì mình neân taùc yù: “Phoøng hoä maét, 

yù” vaø cuõng cuùi ñaàu xaù saâu chaøo ngöôøi trong im 

laëng nhö treân, theå hieän ñaïo ñöùc hieáu sinh toân 

kính cuûa mình qua thaân haønh.  

Coøn neáu gaëp moïi ngöôøi trong luùc hoï 

ñang laøm vieäc thì mình khoâng ñöùng, khoâng 

xaù chaøo chæ coù phoøng hoä saùu caên vaø ñi ñeán 

nôi mình caàn ñeán, xong vieäc thì veà thaát 

khoâng ñi laûng vaûng baát cöù nôi ñaâu, luoân giöõ 

haïnh ñoäc cö thaân, khaåu, yù cuûa mình.  

7- Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh 

trong giôø nguû nöõa ñeâm.  

Tröôùc giôø nguû mình neân tu taäp 15 ñeán 

30 phuùt phaùp Thaân Haønh Nieäm ñeå giuùp cho 

cô theå khí huyeát ñöôïc ñeàu hoøa löu thoâng toaøn 

cô theå, nguû ñöôïc an giaác, khoâng bò chieâm bao 
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aùc. Vaø tröôùc khi nguû mình cuõng phaûi neân 

ñaùnh raêng, röûa maët, tay, chaân, veä sinh, xem 

kyõ ñoàng hoà heïn giôø baùo thöùc 2 giôø coù ñuùng 

khoâng, nuùt caøi chuoâng reo coù caøi chöa, xong 

thì mình quan saùt trong muøng coù muoãi, coân 

truøng boø vaøo khoâng vaø ñöa chuùng ra ngoaøi 

neáu coù, taán muøng kyõ löôõng, naèm kieát töôøng, 

taùc yù nhaéc taâm quaùn nieäm cheát, coâng ôn cuûa 

Phaät, Thaày Toå vaø söï tu taäp caàn phaûi ñaït ñöôïc 

nhö Phaät, Thaày Toå, Thaày… va ø phaûi tænh thöùc 

trong luùc nguû, khoâng ñöôïc nguû meâ, chieâm bao 

moäng mò, khoâng laên loän trong giaác nguû, giôø 

nguû phaûi nguû ngay lieàn, ñuùng 02 giôø phaûi 

thöùc daäy, khoâng ñöôïc treã, khoâng ñöôïc sôùm 

tröôùc 02 giôø, khi thöùc phaûi thaät tænh taùo, 

khoâng ñöôïc löø ñöø nöûa tænh nöõa meâ. Baét ñaàu 

nguû.  

Hoaëc tröôùc khi nguû naèm yeân khoaûng 3’ - 

5’ roài taùc yù: “Taâm phaûi quay voâ tu haønh trong 

giaác nguû, ñeå buø ñaép nhöõng gì thieáu huït trong 

ngaøy, phaûi luoân luoân nghó ñeán thöùc daäy ñeå tu 

haønh, khoâng ñöôïc löôøi bieáng, nguû khoâng ñöôïc 

moäng mò vaø chieâm bao, baây giôø laø giôø nguû 

phaûi nguû ngay khoâng ñöôïc thö ùc”. 

Hoaëc khi thaân coù beänh thì ñaët ra caâu taùc 

yù ñieàu trò beänh cho thích hôïp tröôùc khi nguû: 

“Taâm phaûi quay voâ ñieàu trò beänh trong giaác 



   ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY -  TẬP I 

 320 

 

nguû nhö: beänh vieâm bao töû, vieâm haønh taù 

traøng... ñaåy lui taát caû caùc beänh ñau ra khoûi 

thaân taâm ngay trong giaác nguû, ñeå buø ñaép laïi 

thôøi gian trong ngaøy tu taäp ñaåy lui beänh chöa 

khoûi, vaø ñeå buø ñaép nhöõng gì thieáu huït trong 

ngaøy, phaûi luoân luoân nghó ñeán thöùc daäy ñeå tu 

haønh khoâng ñöôïc löôøi bieáng, nguû khoâng ñöôïc 

moäng mò vaø chieâm bao, baây giôø laø giôø nguû 

phaûi nguû ngay khoâng ñöôïc thöùc”.   

Hoaëc khi nguû: “Tha ân nguû cho thaät ngon 

giaác, ñuùng 02 giôø thöùc daäy, nhöng taâm luoân 

quay voâ tænh thöùc treân toaøn thaân ñeå ngaên aùc, 

dieät aùc phaùp ñeán xaâm chieám gaây ñau khoå cho 

thaân taâm mình trong luùc thaân ñang nguû say 

ngon giaác”.   

Lôøi Tröôûng Laõo daïy:  

“Naèm suoát ñeâm khoâng nguû laø xaû nguû”.  

“Khoâng sôï nguû ít hay nguû khoâng ñöôïc, 

nguû nhieàu sinh ra u meâ (si meâ), löôøi bieáng 

nhieàu”.  



                                                 TU SINH NHIỀU TÁC GIẢ          321 

  

IV- ÑAÏO ÑÖÙC HIEÁU SINH THAÂN HAØNH 

ÑÖÔÏC XUAÁT PHAÙT TÖØ TAÂM TÖØ, BI, HYÛ, XAÛ 

ÑOÁI VÔÙI MÌNH, ÑOÁI VÔÙI MOÏI NGÖÔØI, ÑOÁI 

VÔÙI CAÙC LOAØI ÑOÄNG VAÄT, ÑOÁI VÔÙI THAÛO 

MOÄC VAØ MOÂI TRÖÔØNG SOÁNG.  

1- Ñaïo ñöùc hieáu sinh taâm töø ñöôïc 

theå hieän qua thaân haønh laø nhöõng haønh 

ñoäng vieäc laøm nôi thaân khoâng gaây ñau khoå vaø 

luoân mang laïi an vui, haïnh phuùc cho taát caû söï 

soáng treân haønh tinh naøy.  

Ví duï 1: Nhö tröôùc khi ñi mình taùc yù: 

“Taát caû chuùng sinh ñang ñi kieám aên treân 

ñöôøng ñi, mình phaûi chuù yù caån thaän töøng 

böôùc chaân, ñöøng ñeå voâ tình giaãm ñaïp gaây ñau 

thöông vaø cheát chuùng”, roài mình quan saùt kyõ 

töøng böôùc chaân ñi cuûa mình khoâng giaãm ñaïp 

leân chuùng sinh, khi ñi moät luùc neáu queân thì 

tieáp tuïc taùc yù nöõa ñeå cho yù thöùc luoân tænh 

thöùc vaø thaân haønh ñang ñi khoâng laøm ñau 

khoå cheát choùc cho caùc loaøi chuùng sinh.  

Khi ñi ban ñeâm mình cuõng neân taùc yù, 

nhaát laø ñi kinh haønh: “Taát caû chuùng sinh haõy 

traùnh ñöôøng cho mình ñi nheù, vì ban ñeâm 

mình khoâng thaáy caùc baïn neân mình khoâng 

theå traùnh ñöôïc, neáu lôõ döôùi böôùc chaân ñi kinh 

haønh giaãm ñaïp laøm toån thöông hoaëc cheát thì 
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mình xin öôùc nguyeän cho caùc baïn mau ñöôïc 

laønh maïnh, sau khi boû xaùc thaân trong hieän 

taïi naøy seõ sanh ñöôïc laøm ngöôøi thieän vaø ñöôïc 

gaëp chaùnh phaùp Phaät tu haønh nhö mình 

vaäy”.  

Ví duï 2: Khi ñöùng mình cuõng taùc yù tröôùc 

khi ñöùng: “Mình phaûi nhìn kyõ nôi muoán 

ñöùng, khoâng ñeå baøn chaân mình ñöùng leân 

thaân chuùng sinh vaø caùc loaøi caây coû laøm cho 

chuùng bò thöông, heùo uùa, taøn phai, cheát choùc” 

vaø khi mình ñöùng moät laùt thì mình nhaéc 

theâm: “Ta phaûi chuù yù döôùi chaân tröôùc khi 

chaân mình dôøi böôùc, ñoäng thaân, traùnh giaãm 

ñaïp chuùng sinh ñang ñi kieám aên xung quanh 

choã mình ñöùng” vaø mình luoân ñeå yù döôùi chaân 

cuûa mình, tænh thöùc khi chaân mình nhuùc 

nhích.  

 Ví duï 3: Ngoài cuõng vaäy mình phaûi quan 

saùt choã mình muoán ngoài xem coù caùc loaøi 

chuùng sinh ôû döôùi khoâng roài môùi ngoài, neáu coù 

thì mình neân ngoài choã khaùc hoaëc nheï nhaøng 

ñöa chuùng ñi nôi khaùc, trong luùc ngoài mình 

cuõng neân tænh thöùc moïi haønh ñoäng dôøi chaân, 

thaân, traùnh gaây ñau khoå cho chuùng sinh 

trong luùc mình ñang ngoài. Neân taùc yù nhaéc 

thaân taâm mình: “Moãi haønh ñoäng dôøi chaân, 

tay, thaân mình, mình luoân phaûi tænh thöùc chuù 
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yù tröôùc khi dôøi ñoåi vò trí, traùnh khoâng gaây 

ñau khoå caùc loaøi vaät ñang soáng xung quanh 

thaân mình”.  

Ví duï 4: Naèm cuõng vaäy, tröôùc khi naèm 

mình cuõng luoân xem choã mình muoán naèm coù 

caùc loaøi vaät ôû döôùi khoâng, traùnh tröôøng hôïp 

voâ yù thöùc naèm ñaïi khoâng quan saùt, thaân 

mình naèm leân thaân caùc loaøi kieán, coân truøng 

chuùng seõ bò cheát ngay, luùc naèm ta khoâng neân 

laên loän laøm maát oai nghi teá haïnh khi naèm, 

neáu coù ñoåi beân traùi sang phaûi, phaûi sang traùi 

thì mình nhaéc mình: “Mình khoâng neân naèm 

laên loän, thaân phaûi naèm yeân moät choã cho ñeán 

khi ngoài daäy” hoaëc “Ta phaûi nheï nhaøng töø töø 

khi ta ñoåi beân ñeå traùnh ñeø leân caùc loaøi chuùng 

sinh gaây ñau khoå cho chuùng, caùc loaøi chuùng 

sinh haõy traùnh ñi cho mình ñoåi beân traùi naèm 

nghieâng beân phaûi nheù”.   

Ví duï 5: Laøm vieäc nôi tay haønh: Tuøy 

theo moãi haønh ñoäng cuûa tay laøm caàm naém 

ñeàu phaûi tónh giaùc tröôùc khi caàm naém, traùnh 

caàm naém leân coân truøng kieán noù seõ cheát, bò 

thöông ta neân taùc yù tröôùc khi vaø trong luùc 

ñang laøm vieäc: “Ta phaûi tænh thöùc traùnh tay 

caàm, naém, boùp cheát chuùng sinh, phaûi thöông 

yeâu chuùng”...  
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Ngöôøi coù loøng töø nôi thaân haønh thì ngöôøi 

aáy luoân luùc naøo cuõng giöõ gìn nghieâm chænh 

trong taát caû caùc giôùi, ñöùc, haïnh vaø caùc oai 

nghi, luoân tænh thöùc vaø theå hieän loøng thöông 

yeâu söï soáng treân moïi haønh ñoäng vieäc laøm cuûa 

thaân hoï, khi ta nhìn thaáy raát ñeã daøng nhaän 

bieát. Nhö mình cuõng ñaõ töøng bieát vaø cuõng coù 

theå ñaõ traûi qua nhöõng hình aûnh nhö:  

a/ Ví duï 1: Mình thöông mình khi mình 

ñeán nhaø ngöôøi baïn, thaáy baïn mình ñang ngoài 

uoáng röôïu, nhaäu vôùi moïi ngöôøi, thì mình lieàn 

traùnh ñi nôi khaùc khoâng ñeå cho baïn mình 

gaëp maët, ñeå traùnh ngöôøi baïn mình eùp uoáng 

röôïu vaø mình taùc yù: “Quyeát thaø cheát boû chöù 

khoâng uoáng röôïu gaây ñau khoå cho mình vaø 

ngöôøi thaân”.   

b/ Ví duï 2: Moät haønh ñoäng thöông 

ngöôøi: “Treân chuyeán xe buyùt veà Caàn Thô 

(29/12/2005 aâl), treân xe ñaõ ñaày ñuû ngöôøi 

ngoài heát caùc gheá, doïc ñöôøng baùc taøi xeá gheù 

röôùc theâm khaùch doïc ñöôøng, giuùp cho hoï sôùm 

ñöôïc veà nhaø luùc aáy coù moät baø laõo tuoåi cao söùc 

khoûe khoâng coøn ñöôïc nhö toâi. Toâi lieàn voäi 

ñöùng daäy môøi baø vaøo gheá ngoài cuûa mình, vaø 

toâi sang ngoài treân caùi thuøng ñöïng ñoà cöùng, ñeå 

cho baø an taâm vaøo vò trí ngoài. Doïc ñöôøng ñeán 

nôi baø aáy xuoáng xe thì coù moät ngöôøi nöõ ñoä 
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tuoåi chò toâi vaøo gheá ngoài cuûa baø môùi xuoáng, 

thì ñöùa em gaùi cuøng toâi ñi veà treân xe trong 

loøng thaáy baát bình, coù lôøi noùi baûo ngöôøi chò 

xuoáng ngoài nôi khaùc (choã ngoài cuõ) traû choã 

ngoài laïi cho anh mình vaø goïi toâi ñeán ngoài choã 

cuõ maø toâi ñaõ nhöôøng cho baø laõo vöøa roài. Toâi 

quan saùt treân xe thì khoâng coù choã naøo troáng, 

neáu chò aáy xuoáng thì chò cuõng phaûi ngoài beân 

ngoaøi, hoaëc ñöùng nhö mình, thoâi thaø mình 

ngoài nhö theá naøy cuõng ñuû roài, toäi nghieäp cho 

chò aáy, nhöôøng chò moät laùt coù sao ñaâu, maø 

mình vaø chò cuõng ñeàu vui.   

Duø cho ngöôøi em toâi coù baûo toâi maáy laàn 

nhöng toâi quyeát ñeå chò aáy ngoài yeân, sau ñoù toâi 

ñi ra ngoài phía tröôùc gaàn baùc taøi xeá, nôi baäc 

theàm cöûa leân xuoáng, vöøa thoaûi maùi vöøa coù gioù 

thoâng vaøo”. 

Hôn nöõa trong ñôøi soáng mình cuõng ñaõ 

thaáy loøng töø coøn ñöôïc theå hieän qua thaân haønh 

hình aûnh cuûa ngöôøi meï thöông con luoân ngoài 

beân caïnh chieác voõng ñöa cho con nguû ñöôïc an 

giaác, khi con thöùc daäy meï oâm con vaøo loøng vaø 

hoân leân traùn vui möøng khi thaáy con mình 

ñöôïc bình an.  
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Hoaëc ta cuõng thaáy moät em beù oâm moät 

chuù choù con vaøo loøng, tay vuoát ve treân ñaàu vaø 

ñuùt baùnh cho chuù choù aên...  

Hoaëc nhöõng luùc mình ñang ñaïp xe ñi 

treân ñöôøng thaáy coù moät cuïc ñaù ñang naèm giöõa 

ñöôøng ñi, lieàn döøng xe laïi vaø löôïm ñaù vöùt vaøo 

trong veä ñöôøng giuùp cho ngöôøi sau laùi xe 

khoâng bò vöôùng leân cuïc ñaù gaây ra tai naïn giao 

thoâng.  

c/ Ví duï: Vaøo muøa khoâ xung quanh thaát, 

moïi nôi ñaát caùc bò soûi leân, moät tu sinh coù loøng 

töø raûy nöôùc öôùt tröôùc khi queùt raùc laù vaø taùc yù: 

“Taát caû caùc baïn kieán, deá, coân truøng, chuùng 

sinh haõy traùnh ñi nôi khaùc cho toâi queùt saân 

nheù” hoaëc duøng nöôùc töôùi nhöõng caây xung 

quanh thaát giuùp cho moâi tröôøng khoâng bò oâ 

nhieãm buïi vaø caây coái luoân ñöôïc xanh töôi 

khoâng bò khoâ heùo uùa vaøng...                 

2- Ñaïo ñöùc hieáu sinh taâm bi theå 

hieän qua thaân haønh laø nhöõng haønh ñoäng 

vieäc laøm cuûa thaân giuùp ñôõ, xoa dòu nhöõng noãi 

ñau khoå cuûa mình, cuûa ngöôøi vaø cuûa taát caû 

chuùng sinh.  

a/ Ñoái vôùi mình: Ngöôøi tu theo ñaïo 

Phaät coù taâm bi thöông xoùt moãi khi thaân mình 

coù ñau beänh gì lieàn duøng phaùp Nhö lyù taùc yù 
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trong ñeà muïc thöù tö cuûa Ñònh Nieäm Hôi Thôû 

ñaåy lui beänh “An tònh thaân haønh” nöông vaøo 

thaân haønh noäi hôi thôû ra, hôi thôû vaøo hoaëc 

thaân haønh ngoaïi caùnh tay ñöa ra, ñöa vaøo vaø 

an truù trong thaân haønh noäi, ngoaïi ñeå ñaåy lui 

heát taát caû beänh taät ñau khoå ra khoûi thaân taâm 

ngay lieàn khoâng caàn ñi Baùc só hoaëc uoáng 

thuoác.  

Ví duï: Mình bò beänh vieâm xoang muõi noù 

ñang ñau nhöùc, mình ngoài kieát giaø löng thaúng 

ngay ngaén nöông vaøo hôi thôû taùc yù: “Taâm 

thanh thaûn, an laïc, voâ söï” roài ñeå töï nhieân yù 

thöùc hôi thôû ra, vaøo nheï nhaøng, chöøng 5 phuùt 

roài môùi ñöa tay leân tröôùc ngöïc taùc yù tieáp: “Cô 

theå phaûi khoûe maïnh, cöôøng traùng, quaéc thöôùc, 

ñaåy lui taát caû moïi beänh taät ra khoûi thaân taâm 

ngay lieàn. Thoï laø voâ thöôøng beänh vieâm ñau 

nhöùc xoang muõi, soå muõi phaûi rôøi khoûi xoang 

muõi, thaân taâm ta ngay lieàn töùc khaéc. An tònh 

thaân haønh toâi bieát toâi ñöa tay ra; An tònh 

thaân haønh toâi bieát toâi ñöa tay voâ” (baét ñaàu 

mình ñöa tay ra caûm töôûng nhö beänh ñau 

nhöùc theo caùnh tay, baøn tay ly ra ngoaøi vaø 

ñöa tay vaøo thì caûm töôûng nhö caùc thaàn döôïc 

theo caùnh tay ñi vaøo thaân, taâm mình), hoaëc 

mình chuù yù baùm chaët ôû loøng baøn tay cuûa 

mình ñöa ra, ñöa vaøo trong khoaûng 5, 10 laàn 
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thì ñoåi sang tay khaùc vaø taùc yù tröôùc khi ñöa 

tay ra vaøo caâu: “An tònh thaân haønh toâi bieát 

toâi ñöa tay ra; An tònh thaân haønh toâi bieát toâi 

ñöa tay voâ”.   

Thænh thoaûng 5, 10 phuùt thì taùc yù laïi 

caâu: “Thoï laø voâ thöôøng beänh vieâm ñau nhöùc 

xoang muõi, soå muõi phaûi rôøi khoûi xoang muõi, 

thaân taâm ta ngay lieàn töùc khaéc. An tònh thaân 

haønh toâi bieát toâi ñöa tay ra, an tònh thaân 

haønh toâi bieát toâi ñöa tay voâ” cho ñeán khoaûng 

30, 40 phuùt thì söï ñau nhöùc cuõng khoâng coøn, 

nöôùc muõi cuõng khoâng coøn chaûy ra nöõa.  

Coøn mình luùc ôû nhaø khoâng bieát phaùp khi 

thaân bò beänh thì chaïy ñi möôïn ngöôøi khaùc 

caïo gioù vaø mua thuoác uoáng ñeå xoa dòu côn ñau 

treân thaân, coøn taâm beänh phieàn naõo khoâng 

bieát caùch naøo giaûi toûa thì ñi tìm ngöôøi ñeå hoûi 

vaán, tìm saùch ñaïo ñöùc, kinh ñieån ñoïc ñeå xaû 

taâm mình. Neáu khoâng gaëp ñöôïc baäc thieän höõu 

tri thöùc chæ ñöôøng, phöông phaùp xaû taâm, laïi 

gaëp nhaèm nhöõng kinh saùch phaùt trieån töôûng 

giaûi, hay cuûa nhöõng ngöôøi tu khoâng ñeán nôi 

ñeán choán theo töôûng giaûi cuûa mình vieát ra, 

hoaëc gaëp nhöõng ngöôøi möôïn ñaïo taïo ñôøi, doái 

gaït moïi ngöôøi baèng hình töôùng tu só, toân 

giaùo... thì khoå ñau laïi caøng khoå ñau nhieàu 

hôn, soáng khoâng coù loøng yeâu thöông ñoái vôùi 
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mình, vôùi ngöôøi, vôùi moïi loaøi vaät... ñang soáng 

maø cuõng nhö ñaõ cheát roài, khoâng coù moät giaây 

phuùt naøo ñöôïc yeân vui caû.  

b/ Ñoái vôùi ngöôøi: mình coù taâm bi khi 

thaáy ngöôøi khaùc ñau khoå thì lieàn duøng thaân 

haønh, vieäc laøm nôi thaân giuùp ñôõ ngöôøi nhö: 

Cöùu vôùt ngöôøi ñang bò saép cheát ñuoái döôùi 

soâng. Naâng ñôõ, aúm boàng ñöa ngöôøi bò tai naïn, 

beänh taät ñeán beänh vieän caáp cöùu, caùc Baùc só 

voäi vaøng caáp cöùu chaêm soùc chuøi röûa baêng boù 

veát thöông, chích thuoác, chuyeàn nöôùc bieån 

hoaëc phaåu thuaät hay ôû taïi tu vieän ñaây mình 

thaáy tu sinh kia hoâm nay coù söï khaùc thöôøng 

lieàn ñi ñeán baùo tin cho Thaày hay bieát, nhôø 

Thaày ñeán giuùp vò aáy roài tieáp tuïc mình veà thaát 

tu taäp chöù khoâng qua thaát ngöôøi.  

c/ Ñoái vôùi loaøi vaät: Mình coù loøng bi khi 

nghe tieáng con nhaùi keâu cöùu eùo, eùo, eùo… laø 

bieát ngay con nhaùi bò con raén baét saép aên thòt 

ñaây. Lieàn boû moïi vieäc ñang laøm, caàm caây ñi 

theo höôùng con nhaùi keâu ñaäp leân caây coû hoaëc 

kheàu leân ñaàu con raén ñeå con raén boû con nhaùi 

ra. Khi raén sôï boû ra, chaïy ñi thì mình baét 

con nhaùi oâm vaøo loøng baøn tay ñaët tröôùc ngöïc, 

vuoát ve leân mình nhaùi ñeå cho nhaùi bôùt sôï haõi, 

xoa dòu bôùt côn ñau, ñöa nhaùi ñeán nôi ñaát aåm 

öôùt ñeå cho nhaùi tænh laïi.  



   ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY -  TẬP I 

 330 

 

Hoaëc ta ñeå yù seõ thaáy ñöôïc hình aûnh con 

kieán vaøng bò thöông thì nhöõng con kieán khaùc 

trong ñaøn quaây quanh duøng raâu ñöa leân thaân 

con kieán bò thöông nhö coù veû xoa dòu veát 

thöông, duøng mieäng caén gôõ ñaát caùt ñang dính 

treân thaân roài caén tha ngöôøi baïn ñang ñau khoå 

veà toå.  

Hoaëc khi ta gaëp caùc loaøi vaät bò rôi vaøo 

nöôùc mình lieàn taùc yù: “Chuùng sinh ñang ñau 

khoå saép cheát chìm mình haõy thöông xoùt 

chuùng, phaûi giuùp chuùng thoaùt naïn” vaø tìm 

caùch ñöa chuùng ra khoûi maët nöôùc ñeå nôi thích 

hôïp cho chuùng soáng.   

d/ Ñoái vôùi caùc loaøi caây coû vaø thieân 

nhieân moâi tröôøng soáng:  

Moät göông haïnh theå hieän taâm bi thöông 

yeâu caây coû vaø moâi tröôøng soáng thaät tuyeät vôøi.  

Nôi khu vöïc saép xaây ngoâi nhaø töôøng vaø 

caùi hoà caëp beân phaûi giaûng ñöôøng ñi vaøo, coù 

nhöõng caây chaøm con (naêm 2004). Chuù Maät 

Haïnh doïn deïp caây coû cuoác xôùi saép ñeán chuùng, 

Tröôûng Laõo thaáy chuùng saép bò chaët, xôùi goác 

cheát lieàn duøng duïng cuï ñeå böùng chuùng ñi nôi 

khaùc coù choã ñaát toát hôn troàng xuoáng ñeå chuùng 

khoûi cheát vaø khoâng coøn bò khoâ heùo caèn coõi 

moãi ngaøy nöõa. Thænh thoaûng toâi thaáy Tröôûng 
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Laõo caàm moät caùi tuùi ni loâng to ñi khaép nôi 

trong tu vieän, nhaát laø phía sau nhöõng caùi 

thaát, Tröôûng Laõo quan saùt kyõ, cuùi mình 

xuoáng, ngoài xuoáng nhaët töøng caùi boïc ni loâng, 

voû lon nöôùc ngoït, nhöõng thöù maø tu sinh voâ yù 

quaêng neùm, hoaëc ngöôøi khaùc vöùt boû sau khi 

söû duïng coù tính gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, 

Tröôûng Laõo mang veà thaát mình phôi khoâ vaø 

ñoát saïch.  

Toâi thaáy vaäy baét chöôùc theo, nhöng chæ 

laøm trong khu vöïc nhöõng thaát xung quanh 

mình khoâng coù ngöôøi ôû, chöù khoâng daùm sang 

khu vöïc khaùc vì sôï phaïm giôùi ñoäc cö.  

Coøn ôû nhöõng nôi thaønh phoá duø cho 

nhöõng thöù dô baån, raùc röôûi nhö theá naøo ñi 

chaêng nöõa nhöõng ngöôøi lao coâng hoát raùc ñeàu 

duøng tay caàm choåi, maùng hoát raùc hoát saïch seõ 

ñoå vaøo xe raùc giuùp cho moâi tröôøng soáng coäng 

ñoàng luoân ñöôïc saïch ñeïp.  

Moãi khi ta thaáy moät ngöôøi naøo hay moät 

chuùng sinh naøo hoaëc moâi tröôøng caây coû bò khoâ 

heùo vaø bò oâ nhieãm caùc chaát thaûi mình neân taùc 

yù: “Mình haõy neân thöông xoùt taát caû moïi 

ngöôøi, moïi loaøi vaät, moïi söï soáng ñang bò khoå 

ñau vaø ra tay giuùp ñôõ chuùng. Ta haõy xoa dòu 

bôùt noãi thöông ñau cuûa ngöôøi, giuùp vaät thoaùt 
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khoå...”, roài duøng thaân haønh cuûa mình giuùp ñôõ 

laøm cho ngöôøi, vaät bôùt ñau khoå.  

3- Ñaïo ñöùc hieáu sinh taâm hyû theå 

hieän qua thaân haønh. 

Laø nhöõng haønh ñoäng vieäc laøm nôi thaân 

mang tính chaát vui möøng, haân hoan, phaán 

khôûi khi thaáy chuùng sinh soáng vui, vöøa khoûi 

khoå ñau, hoaëc thaáy ngöôøi vöøa laøm ñöôïc moät 

vieäc thieän gì cho mình, cho ngöôøi, cho chuùng 

sinh.   

a/ Ñoái vôùi mình vaø moïi ngöôøi:    

Nhö mình tu taäp vöøa ñaåy lui ñöôïc beänh 

thì tinh thaàn ñöôïc khôûi leân nieàm vui hoan hyû 

trong loøng, ñi ñöùng ñöôïc maïnh daïn hôn tröôùc, 

khuoân maët loä veû vui töôi, khoâng coøn loä veû u 

buoàn, ñôøi soáng öa thích thaân mình chæ ôû 

trong thaát tu taäp, ít khi ñi ra ngoaøi.  

Mình coù ñaïo ñöùc hieáu sinh taâm hyû thì 

trong loøng mình luoân luùc naøo cuõng traøn ngaäp 

nieàm vui voâ duïc aùc, trong loøng ñöôïc theå hieän 

qua thaân haønh khaùc haún vôùi ngöôøi ñôøi. Thaân 

haønh cuûa mình luùc naøo cuõng soáng trong giôùi 

luaät ñöùc haïnh yeâu thöông neân thaân mình laøm 

vieäc, haønh ñoäng luoân coù söï tænh thöùc cuûa yù 

thöùc keøm theo qua töôùng ñi mình luoân nhìn 

xuoáng böôùc chaân, ñöùng thì ít khi ñoäng ñaäy ôû 
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hai chaân, tröôùc khi mình dôøi chaân ñeàu coù 

quan saùt döôùi chaân mình; ngoài cuõng vaäy ít 

khi ñoäng ñaäy; naèm luoân theo daùng kieát töôøng 

khoâng laên loän... Thöôøng soáng moät mình 

khoâng giao thieäp vôùi ai, thaân thöôøng soáng nôi 

thanh vaéng, chöù khoâng nhö ngöôøi ñôøi moãi khi 

hoï vui möøng thì nhaûy nhoùt, quô tay, ñoäng 

chaân, cöôøi, la lôùn tieáng ñoäng caû xoùm laøng hay 

coù nhöõng haønh ñoäng saùt haïi chuùng sinh ñeå aên 

möøng. Vì caùi vui ngoaøi ñôøi laø caùi vui trong 

thaát tình luïc duïc trong töùc thôøi ñöôïc vui, maát 

buoàn.  

Ví duï: Nhö moät ngöôøi caàu thuû vöøa ñaù quaû 

boùng loït vaøo khung thaønh tung löôùi thì lieàn 

naém tay duoãi thaúng leân trôøi, thaân thì vöøa 

chaïy vöøa nhaûy nhoùt, loä veû haân hoan vui möøng 

tröôùc moïi ngöôøi. Coøn ngöôøi xem thì vui möøng 

theo ñöùng leân la lôùn “VOÂ…!”, tay thì ñaùnh 

troáng, voã baøn, daäm chaân...   

Hoaëc moät em beù thaáy meï ñi xa veà lieàn 

chaïy ra oâm chaân meï; hoaëc ngöôøi môùi vöøa caát 

ñöôïc caùi nhaø môùi hay tin con thi ñaäu, thaønh 

coâng moät vieäc gì trong xaõ hoäi lieàn mang thaân 

mình mua saém, saùt gieát heo, gaø, vòt... laøm 

thòt naáu nöôùng ñeå ñaõi tieäc aên möøng.  
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Ngöôïc laïi ngöôøi ñôøi, ngöôøi coù taâm hyû cuûa 

Ñöùc Hieáu Sinh Thaân Haønh rieâng hoï mình 

cuõng thaáy roõ loä veû cöôøi töôi leân roài thoâi, ñoái 

vôùi ngöôøi khaùc nhö ôû treân lôùp hoïc hoï voã tay 

hoan hyû khuyeán khích, saùch taán, ca ngôïi söï 

hoïc taäp, vieäc laøm thieän cuûa ngöôøi, ca ngôïi söï 

can ñaûm, thaønh thaät cuûa ngöôøi vöøa ñöùng leân 

phaùt bieåu tröôùc nhieàu ngöôøi treân lôùp.  

b/ Ñoái vôùi caùc loaøi chuùng sinh: Ñoái vôùi 

caùc loaøi chuùng sinh ngöôøi coù taâm hyû hieáu sinh 

ta thaáy hoï thöôøng ngoài ngaém nhìn söï hoaït 

ñoäng cuûa caùc loaøi chuùng sinh ñang soáng vui 

töôi haïnh phuùc, hay ngaém thaân, ngoài ngaém 

nhìn, vuoát ve con vaät vöøa khoûi naïn, maét theo 

doõi chuùng ñang ñi trôû veà vôùi ñôøi soáng cuûa 

chuùng vôùi veû maët vui töôi vaø nôû nuï cöôøi treân 

moâi...  

c/ Ñoái vôùi caây coû thieân nhieân: Ñoái vôùi 

caây coû thieân nhieân mình coù taâm hyû hieáu sinh 

thaân haønh, mình theå hieän vôùi thaân ngoài, 

ñöùng, ñi hay naèm ngaém nhìn caùc caây coái xung 

quanh ñu ñöa tröôùc gioù, con chim nhaûy nhoùt 

líu lo, ríu rít trong ñaøn treân nhöõng caønh caây, 

ñoâi khi coøn duøng tay vuoát nheï leân laù caây, 

caønh caây xanh töôi hoaëc töôùi nöôùc cho caây 

moãi ngaøy.  
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Thaân haønh thöïc hieän ñöôïc haïnh töø, bi, 

thì seõ sinh ra thaân haønh hoan hyû, vaø thaân 

haønh hoan hyû coøn ñöôïc sinh ra töø thaân haønh 

hieáu sinh cuûa taâm xaû.  

Ñeå thöïc hieän ñöôïc vaø nuoâi lôùn thaân haønh 

hoan hyû ta phaûi thöôøng xuyeân duøng phaùp 

Nhö lyù taùc yù nhaéc taâm theo töøng ñoái töôïng 

maø ñaët ra caâu taùc yù cho phuø hôïp, ñeå taâm 

mình thaám nhuaàn loøng hoan hyû tröôùc vieäc 

laøm thieän cuûa moïi ngöôøi, tröôùc söï an vui cuûa 

taát caû chuùng sinh.  

Ví duï: Nhö treân lôùp hoïc mình ñaët ra caâu 

taùc yù nhö sau: “Mình phaûi voã tay thaät nhieät 

tình ñaày loøng hoan hyû thöông yeâu khi coù moät 

tu sinh vöøa phaùt bieåu, traû lôøi caâu hoûi, ñeå saùch 

taán, khích leä cho nhau, cuøng nhau tu hoïc trau 

doài loøng thöông yeâu roäng lôùn ñeán taát caû söï 

soáng cuûa muoân loaøi treân haønh tinh naøy”.  

4- Ñaïo ñöùc hieáu sinh taâm xaû theå 

hieän qua thaân haønh.   

Trong thaân haønh cuûa mình coù hai: Thaân 

haønh aùc vaø thaân haønh thieän.  

a/ Thaân haønh aùc laø thaân haønh laøm khoå 

mình, khoå ngöôøi vaø khoå taát caû chuùng sinh, 

thaân haønh naøy mình caàn phaûi xaû boû, loaïi tröø 

ra khoûi thaân taâm.  
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b/ Thaân haønh thieän laø thaân haønh 

khoâng laøm khoå mình, khoâng laøm khoå ngöôøi, 

khoâng laøm khoå taát caû chuùng sinh; laø thaân 

haønh luoân mang ñeán nieàm an vui haïnh phuùc 

cho taát caû söï soáng treân haønh tinh naøy, thaân 

haønh thieän naøy mình khoâng xaû boû maø mình 

phaûi luoân thöïc hieän vaø trau doài tu taäp cho 

thaät thaám nhuaàn thaønh thoùi quen soáng haèng 

ngaøy cuûa mình ñeå tröôûng döôõng loøng thöông 

yeâu taát caû söï soáng cuûa muoân loaøi vaïn vaät.  

Ví duï: Nhö thaân haønh xuaát phaùt töø loøng 

Töø, Bi, Hyû, Xaû, giöõ giôùi luaät... ñaõ noùi ôû phaàn 

tröôùc.  

Coøn xaû boû thaân haønh aùc laø xaû boû nhöõng 

thaân haønh naøo? Laø thaân haønh taïo sanh y, 

phaïm giôùi luaät ñöùc haïnh.  

Mình laø ngöôøi tu só thì xaû boû heát taát caû 

nhöõng thaân haønh taïo ra sinh y (gia ñình, cuûa 

caûi vaät chaát, tieàn vaøng, nhaø cöûa, danh, saéc, 

thöïc, thuøy…), xaû bo û thaân giaø yeáu ñuoái, beänh 

taät, cheát trong ñau khoå.  

Soáng töø boû gia ñình, thaân khoâng laøm caùc 

ngheà nghieäp soáng ôû ñôøi, chæ soáng moät mình, 

ñi xin aên, vaät duïng töù söï ba y moät baùt, khoâng 

laøm quan chöùc... Mình laø ngöôøi ñeä töû Phaät 
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phaûi xaû boû heát taát caû thaân haønh phaïm giôùi 

nhö:  

 Xaû boû thaân haønh phaïm giôùi “Khoâng 

neân gieát haïi chuùng sinh” laø xaû boû nhöõng 

haønh ñoäng duøng vuõ khí, dao, gaäy, chaân, tay... 

baén gieát, ñaâm cheùm, ñaùnh ñaäp, ñaù, ñaám, caét 

coå, loät da, moå buïng, ñaäp ñaàu, nhoå loâng, ñaùnh 

vaåy, laøm thöông toån, gaây cheát choùc, gaây ñau 

khoå cho mình, cho ngöôøi, cho chuùng sinh vaø 

taát caû söï soáng treân haønh tinh naøy.  

Khoâng duøng thaân haønh tay chæ, ñi tìm... 

ñeå chæ choã ôû cuûa ngöôøi, cuûa loaøi vaät cho ngöôøi 

khaùc gieát hay mình duøng thaân haønh ra daáu 

xuùi ngöôøi khaùc gieát haïi.  

Ví duï: Moät ngöôøi lính hoûi vua: Toäi nhaân 

naøy xöû phaït nhö theá naøo? Thì nhaø vua khoâng 

noùi maø chæ laáy baøn tay ñöa ngang coå mình ra 

daáu baûo ngöôøi lính töû hình toäi nhaân. Hoaëc 

vua, quan ñaõ laäp möu keá saün chôø ñeán luùc chæ 

caàn dô tay hay daäm chaân... laø baét ñaàu saùt gieát 

ñòch thuû.  

Hôn nöõa laø mình caàn phaûi neân xaû boû 

thaân haønh hoan hyû tröôùc söï ñau khoå, cheát 

choùc cuûa chuùng sinh tröôùc söï mình vaø ngöôøi 

saùt sinh haïi vaät, tröôùc söï chuùng sinh taøn saùt 
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laãn nhau vaø xaû boû thaân haønh aên thòt chuùng 

sinh.  

 Xaû boû thaân haønh phaïm giôùi “Khoâng 

neân laáy cuûa khoâng cho”, töùc laø xaû boû taát caû 

moïi haønh ñoäng laáy cuûa khoâng cho, xuùi baûo 

ngöôøi laáy cuûa khoâng cho, chæ choã, chæ ñöôøng, 

ñoàng phaïm, chæ caùch cho ngöôøi khaùc laáy cuûa 

khoâng cho vaø xaû boû thaân haønh hoan hyû tröôùc 

caûnh mình, moïi ngöôøi, moïi vaät laáy cuûa khoâng 

cho.  

Ví duï: Con choù nhaø naøy sang beân nhaø 

kia caén tha ñoà ñaïc, thöùc aên chaïy veà nhaø mình 

(nhaø ngöôøi chuû) mình thaáy mình sinh taâm 

hoan hyû voã tay, mieäng cöôøi... haønh ñoäng hoan 

hyû cuûa thaân naøy mình phaûi töø boû, vaø mình 

caàn taùc yù xaû boû: “Mình phaûi töø boû taâm haønh 

hoan hyû, thaân haønh hoan hyû laáy cuûa khoâng 

cho”.  

 Xaû boû thaân haønh phaïm giôùi “Khoâng 

neân daâm duïc”: Nhö lôøi Phaät daïy “Ñoái vôùi 

ngöôøi khaùc phaùi ta khoâng neân gaëp, khoâng neân 

nhìn, khoâng neân noùi chuyeän, phaûi quaùn nhö 

meï, chò, em, con, chaùu, phaûi quaùn thaân baát 

tònh”. Nghóa laø mình phaûi xaû boû thaân haønh ñi 

gaëp ngöôøi khaùc phaùi, thaân caän nhìn ngoù 

ngöôøi khaùc phaùi, hôn nöõa laø xaû boû thaân haønh 
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daâm duïc, thuû daâm, moäng mò chieâm bao thaân 

haønh aùc... baèng caùch giöõ gìn ba ñöùc nhaãn 

nhuïc, tuøy thuaän, baèng loøng; ba haïnh aên, nguû, 

ñoäc cö cho thaät nghieâm tuùc vaø phoøng hoä saùu 

caên, quaùn thaân baát tònh.  

Xaû boû thaân haønh xuùi baûo, chæ daïy khieâu 

khích söï daâm duïc cuûa mình, cuûa ngöôøi khaùc 

qua söï aên maëc hôû hang, baøy da, loä thòt... Xaû 

boû thaân haønh hoan hyû söï khieâu daâm gôïi duïc, 

söï daâm duïc cuûa mình vaø cuûa ngöôøi khaùc...  

Ví duï: Thaáy ngöôøi thi hoa haäu aên maëc hôû 

hang mình thaáy vui möøng, thích xem vaø coøn 

duøng tay chæ, baûo, ruû ngöôøi khaùc ñi xem...  

Vaø töông töï mình neân:  

 Xaû boû thaân haønh phaïm giôùi “Khoâng 

neân noùi doái”:  

Ví duï: Mình laø tu só thì khoâng neân giaû 

trang y aùo ngöôøi cö só roài ñi ra beân ngoaøi laøm 

nhöõng vieäc phaïm giôùi khaùc nhö aên thòt, uoáng 

röôïu, ñi xem ca haùt... vaø baèng ngöôïc laïi mình 

laø ngöôøi cö só khoâng neân giaû daïng ngöôøi tu só 

ñeå cho moïi ngöôøi xaù chaøo, cuùng döôøng tieàn 

cuûa cho mình...   

 Xaû boû thaân haønh phaïm giôùi “Khoâng 

neân uoáng röôïu”.  
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 Xaû boû thaân haønh phaïm giôùi “Khoâng 

neân trang ñieåm laøm ñeïp”.  

 Xaû boû thaân haønh phaïm giôùi “Khoâng 

neân ca haùt vaø ñi xem nghe ca haùt”.  

 Xaû boû thaân haønh phaïm giôùi “Khoâng 

neân naèm giöôøng cao roäng lôùn, naèm neäm, 

voõng ñu ñöa”.  

 Xaû boû thaân haønh phaïm giôùi “Khoâng 

neân aên uoáng phi thôøi”.  

 Xaû boû thaân haønh phaïm giôùi “Khoâng 

neân caát giöõ tieàn baïc, chaâu baùu”.  

Nghóa laø moïi haønh ñoäng caàm, naém giöõ, 

caát giaáu, gìn giöõ, nhôø ngöôøi khaùc caát giöõ, mua 

baùn, cho vay, cho möôïn... tieàn cuûa vaät chaát, 

vaøng, tieàn, caùc thöù trao ñoåi moïi vaät khaùc vôùi 

ngöôøi khaùc ñöôïc ta ñeàu xaû boû saïch, chæ coøn 

giöõ gìn ba y moät baùt, töù söï toái thieåu caàn thieát 

vöøa ñuû cho ñôøi soáng tu haønh thoaùt khoûi khoå 

ñau (sinh, giaø, beänh, cheát) maø thoâi.  

Xaû boû nhöõng haønh ñoäng xuùi baûo, hoan 

hyû ngöôøi khaùc caát giöõ tieàn vaøng... laøm cho 

ngöôøi taêng theâm loøng tham muoán chaáp ngaõ, 

chaáp phaùp theá gian voâ thöôøng, giaû taïm laø sôû 

höõu cuûa mình...  
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Hôn nöõa laø xaû boû nhöõng thaân haønh theo 

thoùi quen cuõ (nghieäp löïc) ñi, ñöùng, naèm, ngoài, 

tay laøm moïi vieäc khoâng tænh thöùc, khoâng nheï 

nhaøng, khoâng chaäm raõi gaây ra ñau khoå cheát 

choùc cho taát caû chuùng sinh baèng phaùp Nhö lyù 

taùc yù tröôùc khi, trong khi vaø treân moïi thaân 

haønh cuûa mình.  

Ví duï: Tröôùc khi queùt saân ta caàm choåi 

taùc yù: “Mình phaûi tænh thöùc nheï nhaøng chuù yù 

thaät kyõ töøng haønh ñoäng cuûa tay queùt, chaân 

böôùc tôùi lui traùnh khoâng laøm thöông toån vaø 

khoå ñau cho caùc loaøi vaät, mình phaûi thöông 

yeâu chuùng nhö nhöõng ñöùa em beù nhoû ngaây 

thô hoàn nhieân cuûa mình vaäy”.  

Xaû boû nhöõng thaân haønh khoâng nhaãn 

nhuïc, khoâng tuøy thuaân, khoâng baèng loøng, aên 

uoáng ñi khaát thöïc phi thôøi, nguû phi thôøi, phaù 

haïnh ñoäc cö cuûa mình vaø cuûa ngöôøi khaùc; xaû 

boû thaân haønh ñi, ñöùng, naèm, ngoài khoâng ñoan 

chaùnh, naèm nguû laên qua loän laïi, naèm ngöûa, 

saép, maét nhìn lieác doïc, lieác ngang...  

Xaû boû thaân haønh mang tính coáng cao 

ngaõ maïn nhö: Gaëp Phaät khoâng xaù, gaëp Thaày 

khoâng chaøo, gaëp ngöôøi ñi nghòch chieàu khoâng 

ñöùng laïi chaép tay, cuùi ñaàu, xaù chaøo ngöôøi...  
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Xaû boû nhöõng thaân haønh choáng ñoái, gaây 

baát hoøa hôïp chia reõ laãn nhau nhö: Nhöõng 

haønh ñoäng giaäm chaân, xæ vaû, haáy huyùch tröôùc 

maët ngöôøi khaùc...  

Khi mình tu taäp nhö vaäy mình coøn phaûi 

xaû heát thaân haønh mang tính tham, saân, si, 

maïn, nghi, thaát tình luïc duïc. Muoán xaû ñöôïc 

taát caû thaân haønh treân thì mình phaûi nöông 

vaøo phaùp Nhö lyù taùc yù theo töøng ñoái töôïng 

maø mình ñaët ra cho phuø hôïp.  

Ví duï 1: Ngaøy hoâm qua toâi ñi veà thaát, 

treân ñöôøng ñi toâi coù ñi nghòch chieàu vôùi moät 

ngöôøi thôï söûa maùy vi tính, treân tay toâi khoâng 

coù caàm gì heát, toâi ñöùng laïi thaáy ngöôøi aáy ñi 

luoân moät caùch thaûn nhieân, luùc aáy toâi khoâng coù 

chaép tay, cuùi ñaàu vaø xaù chaøo ngöôøi ñeå xaû taâm 

ngaõ maïn cuûa mình. Sau ñoù ngöôøi ñaõ ñi khuaát 

toâi nghó: Taïi sao mình laïi khoâng chòu chaép 

tay xaù chaøo vò aáy chöù, ñaây laø tính ngaõ maïn 

cuûa mình coøn, chính ngaõ maïn naøy noù gieát 

cheát mình nhieàu ñôøi ñaõ qua, maø nghi leã oai 

nghi ñi ñöôøng ta ñaõ hoïc roài treân lôùp, Tröôûng 

Laõo ñaõ daïy, khoâng leõ ta chæ aùp duïng cho 

nhöõng ngöôøi trong tu vieän hay sao? Ta phaûi 

aùp duïng heát taát caû moïi ngöôøi, cuõng laø vöøa xaû 

taâm ngaõ maïn cuûa mình, vöøa laø thaân giaùo cho 

moïi ngöôøi ñeán tu vieän naøy, mình phaûi duøng 
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phaùp Nhö lyù taùc yù môùi ñöôïc, mình phaûi neân 

ñaët ra caâu taùc yù ñeå xaû boû thaân haønh ngaõ maïn 

naøy: “Ta phaûi ñöùng laïi chaép tay, cuùi ñaàu, xaù 

saâu heát taát caû moïi ngöôøi ñang ñi nghòch 

chieàu vôùi mình, cho duø ñoù laø moät em beù môùi 

bieát ñi mình cuõng xaù, ñeå xaû boû ñi thaân haønh 

ngaõ maïn cuûa mình chöù khoâng phaûi vì muïc 

ñích daïy ngöôøi”. Tröôùc khi ñi ñöôøng, thænh 

thoaûng treân ñöôøng ñi mình cuõng taùc yù nhö 

vaäy. Cho ñeán khi heã gaëp moïi ngöôøi mình ñeàu 

ñöùng laïi chaép tay, cuùi ñaàu, xaù saâu moät caùch töï 

nhieân laø caâu taùc yù ñaõ giuùp mình thaønh coâng 

vieân maõn.  

Ví duï 2: Nghi ngôø mình ñaët caâu taùc yù: 

“Mình phaûi töø boû thaân haønh rình raäp, theo 

doõi, toø moø, quan saùt, doøm ngoù, nghi ngôø vieäc 

cuûa ngöôøi khaùc”.  

“Mình phaûi xaû boû thaân haønh vuït chaïc, 

haáp taáp voäi vaõ, khoâng tænh thöùc gaây ñau khoå 

cho ngöôøi, cho moïi loaøi chuùng sinh, caây coû 

xung quanh ta”.  

“Mình phaûi xaû boû thaân haønh, tieåu tieän, 

khaïc nhoå, hæ, quaêng neùm raùc baån böøa baõi gaây 

oâ nhieãm moâi tröôøng soáng” hoaëc “Thaø cheát boû 

chöù nhaát ñònh khoâng laøm khoå baát cöù moät ai, 

loaøi chuùng sinh naøo treân haønh tinh naøy”.  
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Xaû boû thaân haønh giaø yeáu, run raåy, ñi 

ñöùng khoù khaên... laø mình tu taäp phaùp Thaân 

Haønh Nieäm moãi ngaøy, moãi thôøi töø 15 ñeán 30 

phuùt.  

Xaû boû thaân beänh laø mình an truù taâm vaøo 

thaân haønh noäi “Hôi thôû voâ, hôi thôû ra” hoaëc 

thaân haønh ngoaïi böôùc chaân ñi kinh haønh vaø 

hai caùnh tay ñöa ra, ñöa vaøo taùc yù: “Cô theå 

phaûi khoûe maïnh cöôøng traùng quaéc thöôùc, taát 

caû moïi beänh taät ñau khoå (teân beänh gì keå ra, 

ñau taïi choã naøo, nguyeân nhaân sinh ra beänh 

neáu bieát) ñeàu phaûi cuùt lui ra khoûi thaân taâm ta 

ngay lieàn: An tònh thaân haønh toâi bieát toâi hít 

voâ (ñöa tay ra). An tònh thaân haønh toâi bieát toâi 

thôû ra (ñöa tay voâ)” hoaëc “An tònh thaân haønh 

toâi bieát toâi böôùc ñi (ñi kinh haønh)”.  

Tu taäp nhö vaäy töø 15 ñeán 30 phuùt, xaû 

nghæ thö giaõn 15 ñeán 30 phuùt, roài tieáp tuïc tu 

taäp nhö treân ñeå xaû beänh cho ñeán khi heát 

beänh hoaëc heát buoåi tu taäp (beänh naëng). Tu 

taäp nhö vaäy cho ñeán khi naøo beänh bay maát 

hoaøn toaøn môùi thoâi, beänh nheï thì mau, beänh 

naëng thì laâu hôn.  

Ví duï: Beänh nhöùc ñaàu, soå muõi khoaûng 30 

phuùt laø heát, coøn beänh ñau vieâm loeùt bao töû 

laâu ngaøy thì 1, 2 hoaëc 3 thaùng môùi khoûi vì 
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söùc tænh thöùc cuûa mình chöa cao nhö Tröôûng 

Laõo.   

Xaû boû thaân cheát ñau khoå: khi mình ñaåy 

lui ñöôïc beänh (laøm chuû beänh) thì caùi cheát 

khoâng coøn sôï nöõa. Neáu chöa tu chöùng Töù 

thieàn thì khi beänh ñau saép cheát, mình an truù 

taâm vaøo thaân haønh theo phaùp ñaåy lui beänh 

nhö treân thì khoâng coøn thaáy ñau khoå nöõa, 

neáu khoâng cheát beänh ñau cuõng seõ khoûi; neáu 

thaân cheát thì cuõng cheát trong thaân taâm 

thanh thaûn, an laïc vaø voâ söï. Coøn tu taäp ñeán 

Töù thieàn taùc yù höôùng taâm nhaäp Töù thieàn, 

tònh chæ hôi thôû xaû boû xaùc thaân nhö lôøi 

Tröôûng Laõo ñaõ daïy, cheát moät caùch töï taïi (laøm 

chuû caùi cheát), khoâng coøn taùi sinh luaân hoài 

nöõa.    

Khi mình tu taäp thaân haønh xaû ñöôïc taát 

caû caùc phaùp aùc nhö treân thì trong loøng hoan 

hyû cuûa mình cuõng ñöôïc sinh khôûi vaø phaùt 

sinh theo thaân haønh hoan hyû öa thích soáng 

trong ñôøi soáng ñoäc cö nhaøn tònh. Nieàm tin 

ñoái vôùi chaùnh phaùp Phaät cuõng ñöôïc sinh khôûi 

saâu chaéc hôn tröôùc, theo ñoù laø taâm Töø, taâm 

Bi, cuõng ñöôïc sinh ra cuøng moät löôït trong luùc 

xaû taâm qua thaân haønh. Taâm Töø, taâm Bi ñöôïc 

sinh ra thì thaân haønh thöïc hieän haïnh Töø Bi 

cuõng sinh theo. Taâm Töø, Bi, Hyû, Xaû luoân luùc 
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naøo cuõng ñi chung nhau moät löôït, heã coù taâm 

naøy thì ba taâm kia ñoàng xuaát hieän.  

Mình cuõng neân löu yù laø muoán ñöôïc 

thaønh töïu vieân maõn nôi thaân haønh theå hieän 

haïnh Töø, Bi, Hyû, Xaû thì mình phaûi nöông 

nhôø vaøo phaùp Nhö lyù taùc yù trong töøng haønh 

ñoäng cuûa thaân mình, neáu khoâng söû duïng phaùp 

Nhö lyù taùc yù thì thaân haønh haïnh Töø, Bi, Hyû, 

Xaû khoâng ñöôïc troïn veïn.  

Ví duï: Mình ñi ñöôøng thaáy ngöôøi ñang bò 

tai naïn xe naèm treân ñöôøng mình lieàn khôûi 

taâm thöông xoùt ngay nhöng roài cuõng theo 

coâng vieäc rieâng cuûa mình chaïy xe ñi luoân boû 

maëc hoï naèm treân ñöôøng ñôïi cho caûnh saùt giao 

thoâng ñeán giaûi quyeát ñöa hoï ñi caáp cöùu, chöù 

thaân mình khoâng thöïc hieän ñöôïc haïnh bi 

thöông xoùt aúm boøng, naâng ñôõ hoï, tìm caùch 

nhanh nhaát ñöa ngöôøi ñi caáp cöùu ngay khoâng 

caàn phaûi ñôïi chôø ai caû, giuùp hoï sôùm ñöôïc khoûi 

khoå ñau. Neáu nhö mình thaáy mình taùc yù: 

“Mình phaûi ñöa ngöôøi ñeán beänh vieän ngay 

laäp töùc vì ngöôøi ñang ñau khoå voâ cuøng, nôõ 

loøng naøo mình laïi boû maëc cho ngöôøi ñang 

ñau khoå naèm giöõa ñöôøng hay sao?”. Taùc yù 

lieân tuïc nhö vaäy thì luùc aáy thaân haønh cuûa 

mình seõ naâng ñôõ, aúm boàng naïn nhaân goïi xe 

ñöa ñi caáp cöùu ñeán beänh vieän ngay laäp töùc vaø 
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coøn chaêm soùc naïn nhaân cho ñeán khi thaân 

nhaân hoï ñeán thay theá môùi thoâi. Töø ñaáy taâm 

hoan hyû vui möøng cuõng khôûi leân, xaû boû thôøi 

gian, coâng söùc, moïi coâng vieäc rieâng cuûa mình 

vaø taâm Töø, taâm Hyû cuõng ñöôïc khôûi leân khi 

thaáy hoï bôùt khoå ñau vaø thaân nhaân cuûa ngöôøi 

naïn nhaân ñeán.   

V- LÔÏI ÍCH CUÛA ÑAÏO ÑÖÙC HIEÁU SINH 

THAÂN HAØNH.  

1- Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh 

giuùp cho mình buoâng xaû taát caû caùc thaân 

haønh aùc gaây ñau khoå cho mình, cho ngöôøi, 

cho taát caû chuùng sinh, khoâng coøn ñaém chaáp 

caùc phaùp ôû ñôøi laø ta, laø cuûa ta, laø töï ngaõ cuûa 

mình nöõa; khoâng coøn soáng trong taâm hoàn ích 

kyû, nhoû heïp, caù nhaân nöõa maø thaáy taát caû moïi 

ngöôøi, moïi vaät, moïi söï soáng cuõng nhö mình 

khoâng khaùc, ñeàu coù söï soáng, tham soáng sôï 

cheát, sôï khoå ñau nhö nhau, neân loøng thöông 

yeâu ñöôïc taêng tröôûng roäng lôùn theânh thang 

voâ bôø beán, voâ cuøng taän, bao truøm caû khoâng 

gian vuõ truï, thöông yeâu taát caû moïi söï soáng 

treân haønh tinh naøy vaø khoâng coøn bieát giaän 

hôøn oaùn gheùt ai.  

2- Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh coøn 

giuùp cho mình dieät ngaõ xaû taâm maïn, 



   ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY -  TẬP I 

 348 

 

taêng tröôûng loøng thöông yeâu roäng lôùn, luoân 

khieâm haï, toân kính, quyù meán vaø saün saøng tha 

thöù taát caû nhöõng loãi laàm cuûa taát caû moïi ngöôøi, 

moïi loaøi vaät.     

3- Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh coøn 

giuùp cho mình nuoâi lôùn taâm Töø, taâm Bi, 

taâm Hyû, taâm Xaû vaø coøn giuùp cho moïi thaân 

haønh, vieäc laøm cuûa mình soáng khoâng laøm khoå 

mình, khoå ngöôøi vaø khoå taát caû chuùng sinh.  

4- Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh coøn 

giuùp cho mình luoân luoân soáng trong giôùi 

luaät ñöùc haïnh giaûi thoaùt cuûa Ñaïo Phaät, 

nhaát laø giôùi ñoäc cö “Bí quyeát thaønh coâng cuûa 

thieàn ñònh”, luoân soáng trong thaân taâm baát 

ñoäng tröôùc taát caû caùc aùc phaùp vaø caùc caûm thoï, 

soáng thanh thaûn, an laïc vaø voâ söï.  

5- Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh coøn 

giuùp cho mình ngaên aùc dieät aùc phaùp treân 

moïi thaân haønh raát deã daøng khoâng coù khoù 

khaên, khoâng coù meät nhoïc, ñaåy luøi ñöôïc taát caû 

caùc caûm thoï ñau khoå, laøm chuû beänh, phaù tröø 

si meâ löôøi bieáng, hoân traàm thuøy mieân raát 

tuyeät vôøi vaø giuùp cho mình luoân tænh thöùc 

treân moïi haønh ñoäng cuûa thaân taâm mình.  

6- Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh 

giuùp cho mình coù ñaày ñuû nieàm tin tuyeät 
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ñoái vôùi chaùnh phaùp Phaät seõ laøm chuû ñöôïc 

sanh, giaø, beänh, cheát chaám döùt taùi sanh luaân 

hoài ngay trong ñôøi soáng hieän taïi khoâng coù 

khoù khaên, khoâng coù mô hoà tröøu töôïng, aûo 

töôûng; giuùp cho ngöôøi tu coù ñaày ñuû ñöùc haïnh 

hieáu sinh, xöùng ñaùng laø ñeä töû cuûa Phaät, cuûa 

Thaày Toå Thoâng Laïc, chuyeån ñoåi ñöôïc nhaân 

quaû aùc khoå ñau thaønh nhaân quaû thieän haïnh 

phuùc an vui, laøm moät taám göông saùng cho 

moïi ngöôøi vaø con chaùu ñôøi sau hoïc taäp.   

Ngöôøi tu taäp trau doài ñaïo ñöùc hieáu sinh 

thaân haønh seõ phoùng xuaát ra töø tröôøng thieän 

voâ laäu vaøo vuõ truï khoâng gian hoùa giaûi ñöôïc 

taát caû töø tröôøng aùc, giuùp cho thôøi tieát, thieân 

nhieân ñöôïc hoøa thuaän, möa thuaän gioù hoøa caây 

coái luoân ñöôïc xanh töôi, ñôøi soáng con ngöôøi 

khoâng coøn ñau khoå, muoân loaøi vaïn vaät cuõng 

ñöôïc an vui haïnh phuùc, khoâng coøn naïn thieân 

tai, ñoäng ñaát, nuùi löûa, baõo toá, soùng thaàn, chaùy 

röøng, luõ luït, haïn haùn... xaûy ra nöõa.  

VI- KEÁT LUAÄN 

Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh laø loøng 

thöông yeâu söï soáng roäng lôùn bao la, meânh 

moâng voâ cuøng taän ñöôïc theå hieän qua thaân 

haønh cuûa ngöôøi tu taäp, giuùp cho ngöôøi tu taäp 

tröôûng döôõng, nuoâi lôùn loøng thöông yeâu taát caû 
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söï soáng treân haønh tinh naøy, queùt saïch tham, 

saân, si, maïn, nghi, laøm chuû ñöôïc sinh giaø 

beänh cheát chaám döùt taùi sinh luaân hoài, thoaùt 

ra khoûi voøng quy luaät nhaân quaû vuõ truï khoâng 

gian, thôøi gian.  

Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh coøn laøm 

cho mình soáng bieát thöông yeâu nhau, thöông 

yeâu taát caû ñôøi soáng vaø söï soáng cuûa muoân loaøi 

vaïn vaät treân haønh tinh naøy.   

Ñaïo ñöùc hieáu sinh thaân haønh coøn laøm 

cho ñôøi soáng cuûa con ngöôøi, loaøi vaät vaø muoân 

loaøi vaät khaùc luoân ñöôïc soáng an vui haïnh 

phuùc khoâng coøn ñau khoå nöõa. Bieán caûnh soáng 

theá gian thaønh coõi Thieân Ñaøng, Cöïc Laïc.   

Vì theá, cho neân mình caàn phaûi nhaéc nhôû 

taâm mình haèng ngaøy vôùi nhöõng caâu taùc yù 

nhö: “Mình phaûi neân thöïc hieän ñaïo ñöùc hieáu 

sinh thaân haønh treân moïi haønh ñoäng vieäc laøm 

cuûa thaân mình, ñeå ñem laïi nieàm an vui haïnh 

phuùc cho mình, cho moïi ngöôøi, cho moïi loaøi 

chuùng sinh” hoaëc “Mình phaûi tænh thöùc treân 

moïi thaân haønh ñeå khoâng laøm khoå mình, khoå 

ngöôøi, khoå caùc loaøi chuùng sinh ñang soáng ôû 

xung quanh thaân mình, mình phaûi neân 

thöông yeâu taát caû”.  
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Hoaëc: “Xung quanh mình coù raát nhieàu 

ñöùa em kieán, coân truøng nhoû beù thaân thöông, 

raát ñaùng yeâu thöông vaø thöông meán, mình 

phaûi neân tænh thöùc töøng haønh ñoäng döôùi 

thaân, chaân, tay cuûa mình, ñöøng ñeå voâ tình 

gaây toån thöông cheát choùc caùc em! Thaät ñaùng 

thöông xoùt cho caùc em ñang ñoùi khaùt ñi kieám 

aên xung quanh thaân mình”.  

Hoaëc: “Vaây quanh thaân mình coù raát 

nhieàu chuùng sinh nhoû beù ñaùng thöông! Mình 

phaûi neân tónh giaùc, xem xeùt tröôùc töøng haønh 

ñoäng döôùi thaân, chaân, tay cuûa mình”.  
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Baøi thöù möôøi 

ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH 

VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY 
--o0o-- 

ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH 
(Minh Ñieàn) 

Ñaïo ñöùc hieáu sinh laø neàn ñaïo ñöùc toân 

troïng söï soáng cuûa muoân loaøi, töø caây coû, ñoäng 

vaät, con ngöôøi, thôøi tieát vaø moâi tröôøng soáng 

trong vuõ truï.  

Töø khi coù muoân loaøi vaïn vaät, caùc phaùp 

thì cuõng chính laø luùc coù ñaïo ñöùc hieáu sinh 

xuaát hieän. Ñeán con ngöôøi thì bieåu hieän roõ neùt 

hôn. Thí duï nhö haùi löôïm ñeå nuoâi thaân, töï 

toàn, daàn daàn soáng coù quaàn theå, bieát duøng laù 

caây ñeå che thaân, bieát ñoát cuûi ñeå söôûi aám luùc 

laïnh luøng... Bieát baûo veä nhau ñeå töï toàn. Meï 

bieát baûo veä chaêm soùc cho con. Veà loaøi vaät coù 

khi con troáng coù nhieäm vuï aáp tröùng thay con 

maùi, ñoù laø loaøi chim caùnh cuït. Con caù ngöïa 

ñöïc nhaän tröùng töø con caù caùi roài mang thai vaø 

sanh saûn, loaøi eách cuõng vaäy. Caây laù thì ñaâm 
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choài, naåy töôïc. Ñòa caàu thì ñaát, nöôùc, löûa, gioù, 

caùc nguyeân töû, oxy, naêng löôïng maët trôøi... laø 

nhöõng nhaân toá toát ñeïp giuùp cho söï soáng ñöôïc 

töï toàn, phaùt trieån beàn vöõng. 

Nhöõng yeáu toá cô baûn naày chính laø thieän 

phaùp cho cuoäc soáng xaõ hoäi loaøi ngöôøi vaø caùc 

loaøi ñoäng vaät, thöïc vaät coû caây vaø thieân nhieân, 

moâi tröôøng.  

Tuy nhieân vì phaùt trieån trong voâ minh, 

khoâng töï bieát caùch baûo veä neàn ñaïo ñöùc töï 

nhieân, laïi phaùt sinh nhöõng yù nghó, haønh ñoäng 

ñi ngöôïc laïi söï soáng hoàn nhieân an oån. Loøng 

tham chaáp quaù ñaùng sinh ra tranh chaáp boä 

toäc, phaân chia laõnh thoå, chaáp thuû nhau taøi 

saûn thieân nhieân, xaõ hoäi, quoác gia theo voâ 

minh vaø thieáu ñaïo ñöùc, neân suoát coå kim loaøi 

vaät aên thòt nhau ñeå soáng. Loaøi ngöôøi chieán 

tranh nhau giaønh taøi nguyeân, xaâm löôïc boä 

toäc, giaønh daân, laán ñaát. Moät vaøi toân giaùo 

chuyeân duøng chieán tranh ñeå thoân tính vaø saùt 

nhaäp tuø binh laøm tín höõu cuûa mình taïo thaønh 

nhaân quaû thuø haän, ñaãm maùu, taøn saùt nhau 

khoác lieät, maát heát loøng ñaïo ñöùc hieáu sinh. Cöù 

theá maø luaân hoài taøn saùt nhau raát taøn baïo vaø 

man rôï. Cho ñeán ngaøy nay neàn ñaïo ñöùc hieáu 

sinh vaãn bò ñe doïa nghieâm troïng. Loaøi ngöôøi 
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ñang bò tieâu dieät bôûi chieán tranh, thieân tai 

baõo luõ do thieáu ñaïo ñöùc hieáu sinh.  

Tröôùc thôøi kyø ñöùc Phaät ra ñôøi thì ñaõ coù 

nhöõng giai caáp phaân bieät ñoái xöû nhau raát 

phong kieán vaø laïc haäu. Chöa noùi ñeán vieäc 

mua baùn noâ leä. Xem con ngöôøi nhö loaøi vaät 

traâu, ngöïa. Trong quoác gia maø cha cuûa Thaùi 

töû Coà Ñaøm vaø caùc nöôùc nhoû trong laõnh thoå 

AÁn Ñoä ñaõ coù söï phaân chia giai caáp, ñoái xöû vôùi 

nhau raát laø thieáu ñaïo ñöùc. Moãi nöôùc côõ baèng 

moät thaønh phoá cuûa chuùng ta. Nöôùc Ma Kieät 

Ñaø cuûa vua Tònh Phaïn, doøng Thích Ca coù theå 

hình dung baèng thaønh phoá Haø Noäi, hay 

thaønh phoá Hoà Chí Minh, vôùi soá daân cö cuõng 

chöøng aáy. Theá neân trong haønh tinh naøy bieát 

bao nhieâu laø quoác gia, vaøi traêm quoác gia. 

Trung Quoác xöa cuõng chia nhieàu quoác gia. 

Vieät Nam, Nam, Baéc phaân tranh.   

Suoát moät chieàu daøi lòch söû trieàn mieân 

ñau khoå cuûa nhaân loaïi, tieáng khoùc than aâm 

vang daày ñaëc trong töø tröôøng khoâng gian.  

Loøng tham lam aùc phaùp cuûa caùc ñeá cheá 

cho ñeán nay vaãn coøn raát tinh vi vaø taøn aùc voâ 

cuøng. Cho neân, loaøi ngöôøi bò tieâu dieät theo 

nhaân quaû töông öng. Noù baùo ñoäng vaø thaùch 
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thöùc lôùn lao cho soá phaän cuûa nhaân loaïi, ñang 

bò ñe doïa tieâu dieät.  

Con ngöôøi nhö ñaõ noùi, luoân phaùt trieån töø 

sô khai, ñeán vaên minh hieän ñaïi theo nhöõng yù 

caên vaø haønh vi voâ minh, tham lam, aùc phaùp. 

Tuy noùi vaên minh, hieän ñaïi nhöng taøng aån 

beân trong laø söï maát heát loøng ñaïo ñöùc hieáu 

sinh.  

Noù bieåu hieän loøng tham taøn, aùc ñoäc qua 

nhieàu laõnh vöïc nhö :  

1- Chieán tranh giaønh lôïi nhuaän kinh teá, 

töø söï cheá taïo ñaïn döôïc, khí taøi, hoûa tieãn haït 

nhaân gieát ngöôøi khuûng khieáp.  

2- Chieán tranh kinh teá khoáng cheá saûn 

phaåm, taïo khoù deã veà luaät. Ví duï nhö haøng 

may maëc, deùp giaøy vaø moät soá saûn phaåm Vieät 

Nam coù söùc caïnh tranh maïnh, muoán nhaäp 

qua Myõ thì y vieän ñuû côù cho raèng Vieät Nam 

baùn phaù giaù… ñeå tieâu dieät nhau, tranh giaønh 

nhau. Nhö caùc ñeá quoác Hoa Kyø, Anh quoác 

tranh giaønh daàu hoûa khí ñoát vôùi Nga vaø caùc 

nöôùc AÛ Raäp. Caùc nöôùc trong vuøng Vònh coù daàu 

hoûa phaûi chòu bieát bao thaûm hoïa chieán tranh. 

Thí duï nhö Iraq, Myõ vieän côù laø cöùu daân Iraq 

khoûi cheá ñoä ñoäc taøi cuûa Saddam nhöng aùc yù 

beân trong laø muoán cheá ñoä môùi cuûa Iraq phaûi 
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laø cuûa Myõ döïng leân, ñieåm thaâm ñoäc nhaát laïi 

chính laø söï tham lam daàu moû, yù tham aùc, 

khaåu tham aùc, thaân haønh ñoäng tham aùc daãn 

ñeán cheát choùc, ñao binh haøng ngaøn sinh linh 

guïc ngaõ cho cuoäc teá leã Champal, cho ñaïi leã 

ñaøn aên cöôùp daàu hoûa. Cuõng chính vì daàu hoûa 

maø caùc nöôùc ñoù luoân bò nhöõng söùc eùp caám 

vaän, thöôøng laø naïn nhaân cuûa caùc Ñeá quoác 

ñem tieàn xuùi duïc nöôùc naày ñaùnh nöôùc kia, 

cheát choùc ñau thöông maëc tình. Do ñoù, hình 

thuø con ngöôøi ñi ñöùng hai chaân nhaûy ñaàm, 

höôûng duïc laïc luoân thöïc hieän nhöõng aâm möu 

taøn aùc, daõ man, thì ñaâu khaùc chi laø loaøi thuù 

vaät hung aùc. Loøng daï nhö theá laøm sao coù ñaïo 

ñöùc hieáu sinh. Moät Iraq tang thöông, Liban, 

Syrie, Thoå Nhó Kyøø, Palestin, Israel, 

Afganistan, Iran, ... laø böùc tranh thoáng khoå 

cuûa nhaân loaïi vì thieáu ñaïo ñöùc hieáu sinh. Con 

coïp noù aùc, nhöng loaøi ngöôøi yù haønh aùc, khaåu 

haønh aùc, thaân haønh aùc gaáp trieäu laàn con coïp. 

Lieân Hieäp Quoác ñöôïc laäp ra ñeå haïn cheá 

nhöõng haønh ñoäng aùc phaùp, ñieàu haønh theá giôùi 

ñi theo luaät phaùp quoác teá treân raát nhieàu laõnh 

vöïc, nhöng chuùng ta thaáy quyeàn löïc ñeàu trong 

tay cuûa Myõ. Toøa aùn quoác teá cuõng cuûa Myõ ñeå 

xöû aùn Toång thoáng, caùc nhaø laõnh ñaïo nöôùc 

khaùc theo yù Myõ chöù khoâng heà xöû Myõ. Moïi 
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thoáng khoå, tang thöông treân haønh tinh naày 

ñeàu do caùc cöôøng quoác tham aùc gaây ra, noåi 

coäm nhaát vaãn laø Myõ - Washington. Hoï ñaõ 

choân vuøi loøng nhaân aùi cuûa Chuùa Jesu, khinh 

mieät neàn ñaïo ñöùc hieáu sinh cuûa nhaân loaïi. Töø 

ñoù maø keát thaønh nhaân quaû aùc tieâu dieät laïi 

ngöôøi aùc. Nhöõng ngöôøi chòu quaû khoå laø ai? Laø 

nhöõng ngöôøi cuøng tham aùc vôùi nhau, ñaàu thai 

laïi ñaùnh nhau. Nhö hai con meøo cuøng nhau 

giaønh moät con moài vaø sau ñoù loøng tham noù 

baûo hai con meøo gieát nhau coøn moät. Coøn moät 

vaãn chöa yeân thaân, vì loøng tham aùc ñoù noù 

bieán thaønh nhaân quaû, con meøo ñoù bò con soùi 

noù ñôùp. Daây chuyeàn voâ ñaïo ñöùc noù seõ tieáp noái 

nhau nhö vaäy. Cho neân, caàn phaûi coù Ñaïo ñöùc 

hieáu sinh kòp thôøi ñeå giaûm bôùt cheát choùc tang 

thöông. Ñaây laø öôùc nguyeän cuûa Thaày toâi, 

Tröôûng Laõo Thích Thoâng Laïc.  

3- Chieán tranh trong noäi boä cuûa töøng 

toân giaùo. 

Ngoaïi tröø Ñaïo Phaät ra, thì toân giaùo laïi 

coù dính daùng trong ngoøi noå cuûa chieán tranh. 

Trong moät toân giaùo tranh nhau, vaãn laø khôûi 

nguoàn töø thieáu ñaïo ñöùc hieáu sinh. Sunni, 

Kurd, Shiite trong Ñaïo Hoài, AÁn Ñoä Giaùo vôùi 

ñaïo Hindhu, Thieân Chuùa Giaùo vôùi Tin Laønh... 

gieát nhau chaúng chuùt thöông taâm. Noùi roõ hôn, 



                                                 TU SINH NHIỀU TÁC GIẢ          359 

  

moïi khoå ñau cuûa cuoäc ñôøi noù naèm trong 

nhöõng tö duy voâ cuøng taøn aùc. Ta thí duï gieát 

haøng chuïc ngaøn con cöøu thì laùt nöõa haøng chuïc 

ngaøn con cöøu naày laø haøng chuïc ngaøn anh 

chieán binh vaø haøng chuïc ngaøn chieán tröôøng 

ñaãm maùu.  

Ngaøy xöa Thaùi Töû Coà Ñaøm can ngaên caùc 

vò chöùc saéc Baø La Moân khoâng neân gieát cöøu teá 

leã nöõa, nhöng ngaøy nay Hoài Giaùo vaãn coøn taäp 

tuïc naày gieát haøng ngaøn con cöøu chia thòt 

nhau aên trong nhöõng ngaøy leã hoäi haønh 

höông.  

Ngaøy leã Giaùng Sinh, Chuùa ra ñôøi naèm 

treân maùng coû, thì cuõng taïi ngaøy aáy treân toaøn 

theá giôùi khôûi ñaàu cho söï voâ ñaïo ñöùc ra ñôøi, 

thòt choù baøy la lieät, döøa khoâ, xaõ ôùt, ñaäu phoäng 

vaø hoï cöôøi vui aên möøng Giaùng sinh. Xin ñöøng 

troàng hoa thôm coû laï nôi choán thieân ñöôøng xa 

aûo. Haõy troàng hoa thôm coû laï trong moãi taâm 

hoàn ñaïo ñöùc hieáu sinh, trong tình thöông yeâu 

roäng lôùn baèng nhöõng haønh ñoäng cuï theå, trong 

moâi tröôøng soáng theá gian.  

Trong toân giaùo Ñaïo Phaät nhöõng Taêng, 

Ni phaù giôùi laø thieáu ñaïo ñöùc hieáu sinh raát 

nghieâm troïng, laø nhöõng ngöôøi phaù hoaïi luïc 

hoøa taêng, ngoài aên côm roån raûng, ñi ñöùng 
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khoâng haïnh kieåm, tu khoâng maëc y, aùo traøng 

vì khoâng kính phaùp, tìm ñeán choã ngöôøi ñang 

thanh nghieâm giöõ giôùi ñeå noùi chuyeän laø thieáu 

ñaïo ñöùc hieáu sinh. Mình hoïc cho coù hình thöùc 

chöù chaúng coù ñaïo ñöùc hieáu sinh trong yù thöùc 

laøm baäc Thaùnh, cöùu khoå chuùng sinh. Nhöõng 

nhaø du taêng khoâng chöùng ngoä ñaïo ñöùc hieáu 

sinh thöôøng keát beø, taïo theá löïc, thöôøng laø 

nhöõng ngöôøi baùn ñöùng cuoäc ñôøi mình cho quæ 

söù. Tö duy laïc phaùp, laïc ñeà cuûa hoï laø nhöõng 

saûn phaåm ñem ñeán khoå ñoïa cho hoï, laøm khoå 

ñau cho Phaät töû raát lôùn. Caùc Nguyeân thuûy 

Chôn Nhö coù leõ tónh giaùc ra ñieàu naày chôù. 

Hoïc ñaïo ñöùc seõ bieán moâi tröôøng soáng laø cöïc 

laïc vaø chính laø haït gioáng laønh giuùp ngöôøi 

chöùng ngoä thieän phaùp, giuùp mình hoaøn thaønh 

söù maïng yeâu thöông chuùng sinh. Ñaây laø loøng 

tri ôn voâ taän vaø voâ laäu. Phaät töû caàn neân bieát 

10 giôùi Thaùnh ñöùc ñöùc Sa Di nhö sau :  

a. Khoâng saùt sanh.  

b. Khoâng troäm caép.  

c. Khoâng daâm duïc.  

d. Khoâng noùi doái.  

e. Khoâng uoáng röôïu.  

f. Khoâng trang ñieåm.  
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g. Khoâng naèm giöôøng roäng, chieáu lôùn 

xinh ñeïp.  

h. Khoâng ca haùt, khoâng nghe, xem haùt 

muùa, ñôøn, keøn, choã yeán tieäc vui ñoâng.  

i. Khoâng aên phi thôøi, nghóa laø moãi 

ngaøy chæ moät ngoï, khoâng uoáng boät, cheø chaùo, 

khoâng uoáng nöôùc eùp, nöôùc ngoït ngoaøi böõa aên 

ngoï. Khoâng nguû phi thôøi.  

j. Khoâng caát giöõ tieàn baïc, ñaù quí...  

Quí cö só Phaät töû caàn neân hieåu roõ nhöõng 

giôùi Thaùnh ñöùc Sa Di ñeå traùnh bò keû khoâng 

chôn tu möôïn danh löøa ñaûo. Ñoàng thôøi cuõng 

neân yù thöùc saâu saéc nhöõng cö só coù taâm choáng 

ñoái, noùi ly giaùn, keát beø taïo dieãn ñaøn noùi xaáu 

xuyeân taïc. Vì taâm ñoù laø taâm aùc taïo nghieäp, 

vong ôn, boäi nghóa, thieáu ñaïo ñöùc hieáu sinh. 

Phaät töû Traøng An Haø Noäi chuùng ta ñaõ ruùt ra 

ñöôïc nhöõng baøi hoïc voâ giaù chöù, nhöõng gì 

chuùng toâi noùi ñeàu coù baèng chöùng vaø nhaân 

chöùng roõ raøng. Haõy caûnh giaùc ñeå khoûi bò löøa 

ñaûo thöa quí cö só Nguyeân Thuûy Haø Noäi !?  

“Nhöõng buoåi chieàu taø möa phuû traéng, 

Thaày cöôøi tha thöù keû vong ôn” .  

Baøi hoïc ñaéng cay cho thoùi ñôøi !  

4- Chieán tranh veà moâi tröôøng  
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Con ngöôøi xaâm löôïc moâi tröôøng baèng 

haønh vi nhö troäm caép taøi nguyeân röøng, caùc 

nhaø maùy thaûi khí ñoäc, khai thaùc khoaùng, 

than ñaù traùi pheùp, xaây döïng nhöõng bieät thöï 

cao töøng khoâng hôïp caûnh quan che khuaát 

nhöõng di tích lòch söû theá giôùi. Thaûi caùc chaát 

acid, hoùa chaát, chaát thaûi coâng nghieäp xuoáng 

loøng soâng, ao hoà, bieån, vaø xung quanh daân cö; 

chôû caùt ñaát khoâng baûo hoä caån thaän rôi rôùt 

xuoáng xa loä, con ñöôøng ñoâng daân cö qua laïi; 

ngoài treân xe hôi uoáng döøa töôi xong, quaêng 

neùm ba, boán voû traùi xuoáng xa loä khi coù ñoâng 

ngöôøi cuøng tham gia giao thoâng laø moät haønh 

ñoäng raát aùc, thieáu ñaïo ñöùc hieáu sinh.  

Söï tieâu dieät loaøi ñoäng vaät, saùt sanh ñeå 

aên, yù thöùc aùc phaùp phoùng ra daày ñaëc trong 

moâi tröôøng khoâng gian, ... cho neân moâi 

tröôøng maát caân ñoái, chieán tranh tieâu dieät laïi 

con ngöôøi. Taát caû ñeàu naèm trong nhaân quaû 

tham aùc vaø khoâng coù söï thaám nhuaàn ñaïo ñöùc 

hieáu sinh.   

Con ngöôøi ñaõ quaù meät moûi, khoå ñau, 

tang toùc, sinh töû luaân hoài traûi muoân ngaøn 

kieáp cuõng bôûi vì thieáu neàn ñaïo ñöùc hieáu sinh 

trong moãi caù nhaân, trong moãi gia ñình, trong 

moãi xaõ hoäi, trong moãi quoác gia vaø caûn ngaïi 

lôùn nhaát chính laø nhöõng toân giaùo khoâng khai 
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thaùc trieät ñeå, khoâng ñaùnh giaù veà taàm vó moâ 

cuûa noù, vaø khoâng coi ñaây laø söï quyeát ñònh 

soáng hoaëc cheát cuûa nhaân loaïi. Do thieáu ñaïo 

ñöùc daãn ñeán chieán tranh, vaø trong cuoäc ñôøi 

chính do nhaân quaû cuûa hoï taïo ra, nhöng hoï 

khoâng bieát, theá neân hoï höôùng veà toân giaùo ñeå 

caàu nguyeän cho söï bình an theá giôùi.  

VAÄY HAÕY XEÙT VEÀ SÖÏ CÖÙU ROÃI CUÛA TOÂN 

GIAÙO! 

Ngoaøi Ñaïo Phaät Thích Ca Maâu Ni; ngoaøi 

Giôùi, Ñònh, Tueä cuûa Ngaøi, chöa coù toân giaùo 

naøo coù ñöôïc giaûi phaùp toái öu ñeå ñem laïi söï 

bình an cöïc laïc cho con ngöôøi keå caû Phaät giaùo 

lai Ñaïi Thöøa, Phaät giaùo Taây Taïng. Coù nhieàu 

Phaät töû Nguyeân Thuûy bay sang Taây Taïng cho 

oâng Phaät töôûng Ñaïi Phaùp Vöông taùi sanh, 

luaân hoài rôø caùi ñaàu cho toùc theâm quaên roái 

cuoàng. Coù leõ seõ vaøo nhaø thöông Bieân Hoøa 

Chôï Quaùn thoåi cho möôït laïi. Ñaït Lai Ñaït Ma 

tu thieàn töôûng, bò luaân hoài, khoâng laøm chuû 

ñöôïc soáng cheát, nhìn caùch hoï tu bò taùi sanh 

bieát lieàn, theá nhöng laïi coù nhieàu ngöôøi voâ 

minh, boû bô vô mình, ñi tin hoï thaät laø daïi 

doät.  

ÔÛ caùc nöôùc nhö AÁn Ñoä, Trung Quoác, 

Nhaät Baûn, Trieàu Tieân, Thaùi Lan, Laøo, Mieán 
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Ñieän, Campuchia, Vieät Nam, ... döôøng nhö 

ngaøy naøo cuõng coù leã ñaøn caàu nguyeän hoøa 

bình, nhöng theá gian vaãn ñaày daãy gian ngoa, 

löøa ñaûo, troäm caép, xì ke, bia boït, tham oâ, 

beänh taät, sanh töû döõ tôïn hôn vaø hoøa bình vaãn 

mong manh treân caùi löôõi tham aùc cuûa hoï. Bôûi 

vì hoï coù chuøa laàu, xe hôi, hoï uoáng bia, uoáng caø 

pheâ, thuoác laù, hoï aên uoáng thònh soaïn, caû traêm 

boä y, ngaøy aên ba boán böõa cheø, chaùo, huû tieáu, 

thòt deâ chay, coù caû caùc thaày chuøa hoå mang 

nhaäu bia lon, röôïu Taây, thòt gaø thöù thieät.  

Ñöùc Phaät soáng ñaïm baïc thanh baàn, coøn 

hoï troáng nhaïc ñinh tai nhöùc oùc, ñieän thoaïi di 

ñoäng phoùng daät traøn lan. Nhaø sö trong tuùi 

baùt coù di ñoäng, than oâi noù vöôùng baän trong 

vieäc löøa ñaûo tín chuû. Hoï hoïc caùi naày ôû ngoaïi 

ñaïo, hoï laø caùc taêng ni Ñaïi Thöøa. Ñaïi laø lôùn, 

thöøa laø roäng ra nöõa nhöõng haønh vi phaù hoaïi 

phaåm chaát ngöôøi tu só, laøm haïi cho giôùi Phaät 

töû ngu si, chöù Phaät Thích Ca khoâng daïy nhö 

vaäy. Noäi giaëc tham nhuõng tieàn thueá cuûa daân 

laøm toån thöông ngaân khoá quoác gia, cô cheá 

haønh chaùnh quan lieâu, hoái loä, coâng lyù nghieâng 

veà keû coù tieàn phaû laáp toäi aùn... Nhöõng teä naïn 

naày laø loã hoång to taùt cuûa neàn ñaïo ñöùc hieáu 

sinh treân khaép theá giôùi.  
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Sau löng chuoâng moõ, vaø gioïng tuïng 

ngaâm nga cuûa oâng Hoøa thöôïng, chuùng toâi 

nhìn thaáy gaø luoäc, ñuû loaïi bia vaø röôïu, nhaân 

chuyeán tham quan Haø Noäi vaøo moät ngoâi chuøa 

danh tieáng beân bôø Hoà Taây coù caû du khaùch 

quoác teá vaøo ra taáp naäp. Coøn gieo raéc thuø haän 

nhö vaäy thì caàu sieâu, caàu an laø ñieàu raát thieáu 

nhaân baûn trong giaùo lyù töø bi cuûa ñöùc Phaät. 

Hôõi ôi! Caùc ngöôøi ñaïi dieän cho tinh thaàn tín 

ngöôõng ñaõ tieâu dieät neàn ñaïo ñöùc hieáu sinh vaø 

vaên hoùa Phaät giaùo.  

NIEÀM HY VOÏNG VAÃN LAØ PHAÄT GIAÙO  

Ñaïo Phaät laø moät toân giaùo lôùn treân theá 

giôùi. Ñeå coù söï hieåu bieát ñuùng ñaén theâm thì 

Ñaïo Phaät voán khoâng phaûi laø moät toân giaùo, maø 

laø NEÀN ÑAÏO ÑÖÙC NHAÂN BAÛN VAØ NHAÂN QUAÛ. 

Trong ñoù bao goàm neàn Ñaïo Ñöùc Hieáu Sinh.  

Chuùng ta khoâng xeùt ñeán Ñaïi Thöøa Phaùt 

Trieån, vì toân giaùo naày coù höôùng ñi rieâng, sinh 

hoaït, haønh trì thoaùng, raát khaùc vôùi ñôøi soáng 

höôùng ñeán thaùnh quaû vaø söï chöùng ngoä Chaân 

Lyù Töù Dieäu Ñeá cuûa ñöùc Phaät. Hoï khoâng nhaém 

tôùi giôùi ñöùc ñeå ñoä ñôøi, chæ nhaém vaøo taøi naêng, 

phaåm haøm, danh lôïi. Vì theá, caùc Phaät töû chôi 

vôi trong ñöùc tin, coâng ñöùc ñaàu tö vaøo vieäc 

cuùng chuøa khoâng mang laïi haïnh phuùc giaûi 
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thoaùt, maø ñaõ trôû thaønh thaønh haønh ñoäng  

tieáp tay taøn phaù neàn ñaïo ñöùc hieáu sinh cuûa 

con ngöôøi. Khoâng giôùi haïnh, neân Phaät giaùo 

phaùt trieån chæ laø lôùp voû, beân trong thì raát phi 

ñaïo ñöùc, phi nhaân baûn. AÊn nguû phi thôøi, tieàn 

baïc lôïi danh, tuyeân döông theá giôùi voâ hình 

aûo. Hieåu ñaïo Phaät nhö caùch nhìn treân, seõ 

phaûn aùnh toaøn dieän yù nghóa ñaïo ñöùc hieáu 

sinh cuûa nhaø Phaät Nguyeân Thuûy.   

Söï chaûy maùu trí tueä Phaät baét nguoàn töø 

Ñaïi Chuùng Boä, laøm môø phai neàn ñaïo ñöùc hieáu 

sinh vaø giaùo lyù Töø Bi cuûa Ñaïo Phaät Thích Ca 

Maâu Ni. Töø beân trong laø taêng ni sa ñaø phaåm 

haïnh, caùc cö só tham danh, thích tranh chaáp 

quyeàn lôïi, keát beø, löøa gaït Phaät töû, … Beân 

ngoaøi laø ngoaïi ñaïo trôï tieáp tieàn cuûa, phöông 

tieän vaø hoï phaûi bò söï phaûn hoài nhaân quaû khoå 

trong hieän tieàn vaø töông lai.   

Ñieàu naày ñöông nhieân quyù Taêng, Ni vaø 

Phaät töû coù hoïc Ñaïo Ñöùc Hieáu Sinh, YÙ Haønh, 

Khaåu Haønh, Thaân Haønh seõ hieåu roõ toäi aùc cuûa 

söï phaù giôùi trong Ñaïo vaø söï möôïn danh nghóa 

ñeå truïc lôïi. Ngoaøi Ñôøi laø söï khinh thöôøng 

phaùp luaät vaø söï bieán chaát cuûa nhöõng keû lôïi 

duïng chöùc quyeàn laøm ñieàu phi phaùp.  
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Phaät töû, caùc Nhoùm Nguyeân Thuûy Chôn 

Nhö caàn naâng cao Chaùnh Kieán, Chaùnh Tö 

Duy veà caùc sö, cö só, caùc ni möôïn Ñaïo taïo Ñôøi, 

caùc cô sôû meâ tín lôïi duïng danh nghóa Phaät 

quaù khöù, Phaät hieän tieàn ñeå hoï löøa doái, truïc 

lôïi. Laøm nhö theá chính laø naâng cao tri thöùc 

ñaïo ñöùc, ñaïo ñöùc thaám saâu vaøo xöông tuûy vaø 

nhö vaäy môùi thaät laø bieát ôn.  

ÑAÏO ÑÖÙC HIEÁU SINH ÍCH LÔÏI CHO LOAØI 

NGÖÔØI, LOAØI VAÄT, MOÂI TRÖÔØNG SOÁNG  

Ñöùc Phaät Thích Ca vaøo Ñaïi Nieát Baøn. 

Caùc vò ñeä töû tu chöùng cuõng ñaõ quaù ngao ngaùn 

con ngöôøi aùc phaùp, neân cuõng ñaõ nhaäp Nieát 

Baøn. Nhöng Ñöùc Phaät ñaõ ñeå laïi coâng trình voâ 

giaù cho ñeán hoâm nay.  

Duø ñaõ bò tam sao thaát boån, do theá löïc 

huøng maïnh cuûa ngoaïi ñaïo, hoâm nay vaãn coøn.  

Tröôùc söï maát maùt to lôùn ñoù vaø trong moâi 

tröôøng soáng hieän taïi raát coù nhieàu baát oån cuûa 

thieân tai nhaém ñeán tieâu dieät loaøi ngöôøi vaø 

ñoäng vaät raát thaûm thöông .  

May thay phöôùc cuûa daân toäc ta, trong 

moät ñaát nöôùc Ñoäc Laäp Thoáng Nhaát, Haïnh 

Phuùc Thaïnh Trò, coù vò laõnh ñaïo anh minh, 

caùc nhaø caûi caùch taøi gioûi... thì beân caïnh ñoù coù 

vò chaân sö Thích Thoâng Laïc ñaéc ñaïo ñaõ phuïc 



   ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY -  TẬP I 

 368 

 

sinh laïi caùc giaù trò Phaät giaùo, naâng cao chaát 

löôïng ñaïo ñöùc hieáu sinh, ñem ñeán tình yeâu 

thöông roäng lôùn, giuùp cho con ngöôøi thoaùt 

caûnh khoå ñau.  

ÑAÏO ÑÖÙC HIEÁU SINH TRONG CON NGÖÔØI 

CHAÂN SÖ THÍCH THOÂNG LAÏC  

Trong suoát hai möôi baûy naêm qua vöøa 

daïy ñaïo, vöøa vieát saùch, ñoùng saùch, traû lôøi 

haøng chuïc böùc thö hoûi ñaïo, vöøa ñaùnh vi tính, 

coù söï coäng taùc cuûa chuù Maät Haïnh, Nhaø xuaát 

baûn Toân Giaùo ñaõ in aán nhöõng taùc phaåm Vaên 

Hoùa Phaät Giaùo cuûa Ngaøi nhö: troïn boä möôøi 

taäp Vaên Hoùa Phaät Giaùo Ñöôøng Veà Xöù Phaät, 

Nhöõng Lôøi Phaät Daïy boán taäp vaø saép ra maét 

taäp naêm, Vaên Hoùa Truyeàn Thoáng Phaät Giaùo, 

Ñaïo Ñöùc Laøm Ngöôøi, Giôùi Ñöùc Thaùnh Sa Di, 

Haønh Thaäp Thieän Töù Voâ Löôïng Taâm, v.v.. 

Vôùi taùm möôi tuoåi thì thaät laø ñaùng neå, moãi 

ngaøy phaûi soaïn giaùo aùn ñeå ñaùp öùng cho hai 

lôùp, tính ñeán nay laø naêm möôi hai böùc taâm 

thö daïy ñaïo ñeä töû gôûi cho hai lôùp vaø caùc caù 

nhaân. Chuùng ta khoâng coù Töù Thaàn Tuùc khoâng 

theå naøo kham noãi. Thaày giaùo Chaân Thaønh ñeä 

töû lôùn cuûa Ngaøi, nhaän nhieäm vuï ñöùng lôùp 

Nam, ñieàu haønh hai möôi baûy yù haønh, khaåu 

haønh, thaân haønh Taêng vaø cö só, giaø treû, trình 

ñoä khaùc nhau, trieån khai giaùo aùn cuûa Ngaøi, 
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vôùi chöøng aáy coâng vieäc coøn phaûi than trôøi, 

“baùi Thaày Toå saùt ñaát”. Coâ Dieäu Quang coâng 

vieäc taát baät nhaø naáu aên, laïi ñöùng lôùp Nöõ, Ni 

chuùng vaø cö só coøn khoâng theå saùnh ñöôïc söùc 

löïc cuûa Chaân Sö.  

Nhöõng coâng trình vaên hoùa cuûa Ngaøi chaûy 

saâu vaøo loøng daân toäc ñöôïc caùc baïn trong caû 

nöôùc tieáp nhaän qua nhöõng böùc thö hoài ñaùp voâ 

vaøn bieát ôn ñaày nöôùc maét veà coâng lao cuûa ñöùc 

Tröôûng Laõo laø vò Thaày toân kính cuûa caùc baïn.  

Ngoaøi nhöõng kieät taùc Phaät Giaùo Nguyeân 

Thuûy Chôn Nhö Vieät Nam, nhöõng coâng trình 

vó ñaïi ñoù laø hai lôùp ñaïo ñöùc hieáu sinh nhö ñaõ 

trình baøy. Giaùo AÙn Reøn Nhaân Caùch Lôùp Nguõ 

Giôùi ñöôïc söï traân troïng bieát ôn cuûa quyù Phaät 

töû ñoái vôùi Ngaøi, vì loøng töø bi bao la ñoù ñaõ cöùu 

khoå hoï.  

Quyù baïn haõy haõy ñoïc Caûm Nghó Lôùp 

Nguõ Giôùi, quyù baïn seõ caûm nhaän ñaày ñuû coâng 

ñöùc cuûa ngaøi. Quyù tu sinh vieát trong nieàm xuùc 

ñoäng, vöøa vieát vöøa khoùc. Moãi doøng nöôùc maét 

laø bieåu hieän cho nieàm vui nhieät tình aùp duïng 

ñaïo ñöùc hieáu sinh ñi vaøo ñôøi soáng caù nhaân, 

gia ñình, xaõ hoäi.  

Taâm Töø, Taâm Bi, Taâm Hyû, Taâm Xaû trôû 

thaønh chieác baùnh laùi cho cuoäc ñôøi caùc baïn ñi 
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theo thieän phaùp vôùi chieác chìa khoùa Nhö Lyù 

Taùc YÙ maø Thaày ñaõ trao.  

Töø söï chuyeån ñoåi aùc phaùp raát tích cöïc 

nhö vaäy, cho chuùng ta bieát coâng trình cuûa 

Ngaøi ñaõ ñaït ñöôïc söï thaønh coâng vieân maõn, 

saùt vôùi thöïc teá hieän ñaïi. Raát khoa hoïc trong 

vieäc xaây döïng neàn taûng caên cô Ñaïo Ñöùc Hieáu 

Sinh trong Phaät giaùo, ñi vaøo nhieàu laõnh vöïc 

ñôøi soáng con ngöôøi. Tænh thöùc, tónh giaùc, loøng 

yeâu thöông, söï quan taâm ñeán mình, vaø moïi 

ngöôøi theo tieâu chuaån giôùi ñöùc vaø  haïnh Phaät, 

ñaõ giuùp cho moïi ngöôøi tænh thöùc veà moät quaù 

khöù maø mình ñaõ laøm khoå ñau cho ngöôøi thaân, 

cho baûn thaân nhö theá naøo, mình ñaõ coù loãi vôùi 

moâi tröôøng soáng ra sao, mình ñaõ saùt haïi loaøi 

ñoäng vaät ñaùng thöông nhö theá naøo. Theá roài 

duøng ñaïo ñöùc hieáu sinh reøn noù ñi theo thieän 

phaùp ñeå buø ñaép laïi nhöõng toäi loãi ñoù, goùp phaàn 

laøm toát cho xaõ hoäi.  

Thaám nhuaàn nhö vaäy seõ naâng cao 

Chaùnh kieán treân nhieàu laõnh vöïc nhö khoa 

hoïc ñôøi soáng, toân giaùo tín ngöôõng, caùc taäp tuïc 

leã hoäi daân gian. Hoï raát gheâ sôï nhöõng taäp tuïc 

meâ tín saùt haïi loaøi ñoäng vaät. Hoï raát ñau loøng 

cho nhöõng thieáu nöõ treû ñeïp yeâu cuoàng soáng 

buoâng thaû trong yù haønh, khaåu haønh, thaân 

haønh veà hoân nhaân, leã giaùo daãn ñeán mang 
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thai, roài hoï naïo phaù thai gieát boû con mình, leõ 

ra noù phaûi ñöôïc soáng, ñöôïc laøm ngöôøi. Hoï ñaõ 

neùm con mình vöøa môùi taïo hình haøi vaøo 

thuøng raùc beänh vieän Töø Duõ vaø treân caû nöôùc. 

Ngaøi trích laïi treân baùo Coâng An, soaïn giaùo aùn 

trôû thaønh moät baøi hoïc ñaïo ñöùc khieán cho 

ngöôøi ñoïc xuùc ñoäng vaø tænh ngoä toäi aùc phaù 

thai gieát ngöôøi.  

Toâi nghó raèng caùc Phoùng vieân, Baùo, Ñaøi 

ñaõ khoâng coâng baèng vôùi baïn ñoïc vaø khaùn 

thính giaû khi mình boû qua, hoaëc khoâng quan 

taâm truyeàn taûi nhöõng chuyeân ñeà, nhöõng 

phoùng söï, giuùp cho moïi ngöôøi hieåu bieát neàn 

ñaïo ñöùc hieáu sinh taïi Tu Vieän Chôn Nhö vaø 

cuoäc ñôøi cuûa vò Thaùnh Taêng Vieät Nam. Vì 

sao? Caùc baïn coù hoaøn thaønh traùch nhieäm 

ngheà nghieäp ñaïo ñöùc vaø vì söï phaùt trieån vaên 

hoùa, tö töôûng daân toäc chöa? 

Vôùi Ñaïo Ñöùc Hieáu Sinh Minh Maãn Ngaøi 

daïy thì teä nhaäu nheït, xì ke, thuoác laù seõ ñöôïc 

giaûm raát nhieàu. Noù ñem laïi nhöõng ích lôïi nhö 

sau:  

- Khoâng say röôïu thì seõ khoâng cheát, 

khoâng chaán thöông soï naõo do uoáng röôïu laùi 

xe. Noù chieám tyû leä raát cao vaø tai naïn giao 

thoâng giaûm bôùt xuoáng.  
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- Khoâng uoáng röôïu thì caùc quan chöùc 

khoâng la caø luõ löôït vaøo caùc Bar bia oâm, vöøa 

aên aùc phaùp laåu deâ, vöøa oâm, vöøa haùt. Tieàn 

ngaân saùch do daân ñoùng thueá bò chaûy maùu moät 

caùch thöông taâm vaøo caùc chai bia moät ñoàng 

tính möôøi ñoàng, caùc chi phí haûo ngoït duïc 

voïng, tieàn buoäc boa cho caùc coâ mua höông baùn 

phaán toäi nghieäp, laø con chaùu, laø em gaùi cuûa 

mình.  

Thöû hoûi löông coâng chöùc vaøo caùc quaùn 

Bar ñöôïc sao? Vaäy thì nghi vaán ñöôïc ñaùp laø 

tieàn vô veùt, hoái loä, phaïm vaøo thaân haønh aùc, yù 

haønh aùc.  

Phaåm chaát ngöôøi coâng chöùc nhö vaäy 

phuïc vuï gì cho daân? Laøm choàng, laøm cha nhö 

vaäy ñaõ laøm thaâm thuûng tieàn daønh chi tieâu 

cho con aên hoïc ñaøng hoaøng, lung lay haïnh 

phuùc.  

Vaäy thì Ñaïo Ñöùc Hieáu Sinh Minh Maãn 

ñaõ ngaên ñöôïc aùc phaùp noùi treân, goùp phaàn laøm 

giaøu cho caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi.  

Ñaïo Ñöùc Thaønh Thaät thì khoâng doái döôùi, 

löøa treân, khoâng beâ tha coâng vieäc, phaùp luaät 

khoâng xieân veïo, coâng lyù nghieâm minh, phaùp 

ñình ñöôïc söï tin töôûng. Khoâng teä coø moài lo 

loùt chaïy toäi vôùi Thaåm phaùn. Thaåm phaùn 
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thoaùt caûnh gaùnh laáy oan gia, nghieäp chöôùng 

ñöôïc ngaõ giaù möôøi trieäu, traêm trieäu... Coâng lyù 

khoâng ñöôïc thaám nhuaàn ñaïo ñöùc caù nhaân thì 

caù nhaân aáy ñaõ boâi baùc laïi coâng lyù, phaùp luaät 

nhaø nöôùc, gaây ñau khoå cho con  ngöôøi.  

Ñöùc chung thuûy seõ taïo neân caûnh gia ñình 

haïnh phuùc. Traùnh khoå ñau cho ngöôøi phuï nöõ 

hoaëc caû hai.  

Ngöôøi cha maõi bia boït, ñi theo vôï beù boû 

beø con thô, meï ñi laáy trai... laøm ñoå naùt maùi 

aám, con caùi baát maõn, buoàn haän ñi buïi ñôøi, 

ñaùnh giaøy, nguû væa heø. Caùc baïn haõy vaøo nhaø 

nuoâi treû lang thang, buïi ñôøi, caùc baïn seõ raát 

xoùt xa, maø haäu quaû cuûa noù laø töø caùc oâng boá, 

baø meï thieáu Ñaïo Ñöùc Chung Thuûy gaây neân. 

Tham duïc haïi mình, haïi töông lai ñôøi con vôï.  

Ñaïo ñöùc hieáu sinh yù haønh, khaåu haønh, 

thaân haønh seõ ñaët neàn moùng cho cuoäc soáng 

con ngöôøi. Ngöôøi seõ bieát thöông ngöôøi, thöông 

caû loaøi kieán, loaøi ñoäng vaät coû caây, hoa laù, moâi 

tröôøng.  

Ngöôøi coù ñaïo ñöùc hieáu sinh duõng caûm, hy 

sinh, vò tha... laø nhöõng ngöôøi coù loøng yeâu 

thöông voâ bôø beán vaø chaân thaønh nhaát. Noù 

bieán theá gian laø thieân ñöôøng cuoäc soáng.  
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Khi baïn cöùu giuùp ngöôøi ngheøo khoå vôùi lôøi 

noùi yeâu thöông, haønh ñoäng dòu daøng thì caû 

hai seõ nhaän ñöôïc nieàm vui.  

Laøm coâng boäc laø thaân haønh ñaïo ñöùc cao 

quyù. Nghóa coâng boäc noù haøm chöùa Ñaïo Ñöùc 

Nhaân Baûn - Nhaân quaû raát thaâm saâu. Boäc loä 

tính coâng baèng trong nhaân quaû, chaêm lo caùi 

ñöùc hieáu sinh, baûo boïc ñoàng baøo nhö cha meï, 

nhö con caùi. Caùc Phaät töû laøm quan, oâi ích lôïi 

cho ñôøi bieát bao. Phaät töû laø taát caû nhöõng 

ngöôøi tueä quaùn nhaân quaû.  

Baïn cöùu moät con kieán, baïn chaêm soùc con 

vaät bò beänh, nhôù ñöøng boû ñoùi noù laø thaân haønh 

thieän. Thaân töôùng baïn nheï nhaøng khinh an, 

giaûm ñi beänh taät, taêng theâm tuoåi thoï.  

Baïn daën loøng haõy thöông yeâu tha thöù 

cho ngöôøi laàm lôõ. Ñoù laø yù haønh thieän, höôùng 

ñôøi baïn ñeán choán an vui moãi ngaøy. 

Baïn haõy quan taâm vaø thöông yeâu vôï 

mình quaàn vo, aùo vaän, nhoïc nhaèn giaët giuõ, 

côm nöôùc nuoâi con. Baïn haõy phuï tieáp vaø noùi 

lôøi caùm ôn ngöôøi baïn ñôøi cuûa baïn! 

Baïn haõy quan taâm ñeán cô nghieäp cuûa 

con, doøm ngoù chaêm soùc tieáp noù, daâng keá hay 

neáu mình coù khaû naêng tö duy toát, goùp söùc, 

ñoäng vieân tinh thaàn. Coâng ty, doanh nghieäp 
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thaønh ñaït laø con baïn seõ giuùp ñôõ cho raát nhieàu 

coâng nhaân vaø baïn ñaõ giuùp nöôùc.  

Baïn haõy cung caáp thoâng tin, giaùo trình, 

giaùo aùn Reøn Nhaân Caùch cho cha meï laø baïn ñaõ 

ñem haïnh phuùc, phöôùc baùu, chaám döùt ñau khoå 

cho thaân toäc. Vì ñaïo ñöùc hieáu sinh khoâng laøm 

khoå mình, khoâng laøm khoå ngöôøi. Ñoù laø aùnh 

saùng cuûa chaân lyù. Caùc chaùu seõ chaêm lo hoïc 

taäp, xaây döïng töông lai, traùnh xa teä naïn, bieát 

phuï giuùp gia ñình. Seõ khoâng bao giôø ñaøy meï 

mình giaët giuõ, daâng côm. Daâng côm doài nöôùc 

cho cha meï choàng, cho choàng roài caû cho con. 

OÂi xoùt thöông cho ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam 

thôøi phong kieán, ngaøy nay vaãn toàn taïi ôû 

nhöõng gia ñình thieáu tình thöông. Thænh 

thoaûng toâi coù gaëp vaø toâi raát buoàn. Neàn giaùo 

duïc coâng daân coøn raát nhieàu thieáu soùt veà ñaïo 

ñöùc thieát thöïc töø hoïc ñöôøng hoøa nhaäp, öùng 

duïng vaøo xaõ hoäi moät caùch töï nhieân.  

Xin ñöøng caáp pheùp caùc Casino côø baïc, vuõ 

tröôøng thieáu vaên hoùa, phaûi haïn cheá toái ña caùc 

Bar nhaäu, bia oâm. Caùc chieán só coâng an vaên 

hoùa, nhöõng vaán ñeà toäi phaïm xaõ hoäi phaûi kieân 

quyeát baøi tröø teä naïn taïi caùc ñòa chæ ñoù!  

Ñoù cuõng laø giaûi phaùp phuïc höng nhöõng 

giaù trò ñaïo ñöùc cho daân toäc ta. Trong moät xaõ 
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hoäi coù ñaïo ñöùc töø treû cho ñeán ngöôøi lôùn, 

thöôøng thì trong moãi chuùng ta seõ ñaït ñöôïc 

nieàm vui töø thieän phaùp nhieàu hôn aùc phaùp!  

Doøng nöôùc trong xanh chaûy veà bieån 

maën, gioït nöôùc laønh treân maùi nhaø rôi xuoáng, 

ñöôïc loøng ñaát tieáp nhaän vaø röøng ñôøi xinh 

töôi. Meï thöông con, thì con thöông meï vaø 

ngöôøi meï raát sung söôùng khi nghe ñöùa con 

noùi: Con raát bieát ôn Meï! vì meï ñaõ cho con 

moät töông lai töôi saùng. Roài thaät vöõng loøng 

laøm sao khi ñöùa con töï bieát mình phaïm loãi vaø 

daâng roi mong cha haõy trò toäi con.  

Thaät ñau ñôùn laøm sao khi ngöôøi phuï nöõ 

keà dao caét coå con eách, noù ñöa hai tay ra ñôû, 

noù van laïy xin haõy töø bi tha cheát, cho noù ñöôïc 

töï do bôi loäi trong ao ñaàm yeâu thöông.  

Loaøi vaät cuõng bieát khoå ñau, töï laøm laáy 

caùi coâng vieäc sinh saûn, aáp nôû, töï bieát saên soùc 

baûo veä con. Con ngöôøi thua xa loaøi vaät ôû khaâu 

naày.  

Thaät haïnh phuùc, quí troïng laøm sao 

nhöõng ñöùa con hieáu haïnh, phuï giuùp cha meï 

treân böôùc ñôøi nhieàu khoå ñau, gaùnh goàng lao 

nhoïc.  

Nhaø toâi gaàn quaùn laåu deâ, trong buoåi tu 

taäp xaû taâm, khuya naøo loøng toâi cuõng ñau xoùt 
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cho loaøi ñoäng vaät bò con ngöôøi hieáp ñaùp, haønh 

haï. Vì laø quaùn laåu deâ, khaùch aên nhaäu raát 

ñoâng neân ngaøy naøo cuõng coù moät ñeán hai chuù 

deâ laøm vaät teá cho caùc hung thaàn aên nhaäu. 

Ngöôøi coù loøng hieáu sinh bao giôø cuõng nhaän ra 

tieáng voïng cuûa löông taâm töø aùi. Tieáng keâu 

vang doäi nhö tieáng oaùn hôøn bi thieát. Tröôùc 

khi gieát moå, phanh thaây deâ, ngöôøi ta duøng roi 

quaát vaøo thaân deâ cho noù röôùm maùu, ngöôøi ta 

goïi nhö vaäy laø cho ra heát moà hoâi deâ, ñeå ñaït 

ñöôïc chaát löôïng ngon thôm taøn aùc cuûa con 

ngöôøi.  

Moät traän roi voït nhö theá, saùng mai thòt 

deâ vaøo laãu vôùi nhieàu gia vò beân taùch bia, 

nhöõng naøng con gaùi ñaùng thöông baùn danh 

giaù, tieát haïnh, phaán höông ñôøi mình cho 

khaùch laøng deâ mua vui sôø soaïn, sa ñaø neát 

haïnh. Toâi thaáy phaàn ñoâng laø caùc quan huyeän, 

quan xaõ... OÂi! Nhaân quaû. Heát laøm ngöôøi seõ 

laøm deâ nhö vaäy. Ngöôøi deâ dieãn troø ñau khoå 

tang thöông vaø duïc laïc tang thöông! OÂi oan 

gia muoân kieáp naøo ai coù bieát! Neáu khoâng hoïc 

ñaïo ñöùc hieáu sinh, khoâng Chaùnh kieán veà 

ñöôøng ñi cuûa nhaân quaû thì laøm sao bieát ñöôïc.  

Ñaïo ñöùc hieáu sinh yù haønh, khaåu haønh, 

thaân haønh thieän nhö moät taám göông soi laïi 
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loøng mình, ñeå thaáy toäi loãi maø mình ñaõ gaây ra 

cho moïi ngöôøi khoå, ñoäng vaät khoå...  

Taám göông aáy soi hai maët thieän vaø aùc. 

AÙc seõ giuùp cho mình caûnh giaùc taùc yù traùnh 

xa. Thieän laø nieàm haïnh phuùc, ñoù laø lôøi chö 

Phaät chæ daïy, mình seõ taùc yù taêng tröôûng vaø 

thöïc hieän theo öôùc nguyeän ñoù, ñem yeâu 

thöông ñeán cho ngöôøi ngöôøi. Thaáy toäi loãi haõy 

saùm hoái, aên naên. Ngaên aùc dieät aùc, sanh thieän 

taêng tröôûng thieän phaùp maø Chaân Sö ñaõ töø bi 

chæ daïy.  

“Thuôû xöa, nhôø Thaùi töû can giaùn, giaûng 

giaûi neân caùc Baø La Moân khoâng gieát cöøu teá leã 

nöõa, trong khi tay chuøi chöa saïch maùu, deïp leã 

ñaøn... caét daây thaû haøng traêm con cöøu chaïy 

tung taêng treân ñöôøng phoá, nhö vöøa thoaùt khoûi 

nguïc tuø maø con ngöôøi u meâ taïo ra”.  

Nhöõng caâu chuyeän ngôõ nhö taàm thöôøng, 

khoâng quan taâm, nhöng nhaø ñaïo ñöùc hoïc 

Thích Thoâng Laïc, Ngaøi xoay qua, trôû laïi töø 

bình dieän, traéc dieän, caïn vaø saâu ñeàu coù moïi 

laàm loãi ñaùng sôï cuûa con ngöôøi. Ñaùng traùch, 

roài laïi ñaùng thöông trong lyù luaän thaùnh bi 

cuûa Ngaøi, Ngaøi neâu leân ñaïo ñöùc hieáu sinh, caùi 

naøo do yù, caùi naøo do khaåu, caùi naøo do thaân 

haønh taïo ra muoân töø tröôøng aùc, vaø thieän 
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phaùp trong moâi tröôøng nhaân quaû, noù chæ ra 

caùi khoå vaø vui, maø nguyeân nhaân chính do con 

ngöôøi. Roài Ngaøi daïy ta phöông phaùp Nhö lyù 

taùc yù xaû taâm aùc phaùp, tích luõy noäi löïc thieän 

phaùp vaø nhöõng tieâu chuaån giôùi luaät cho ñôøi 

soáng tö töôûng minh trieát, caét ñöùt con ñöôøng 

oan traùi khoå ñau, böøng daäy trong ta moät tình 

thöông höôùng thöôïng giaûi thoaùt. Ngaøi thöôøng 

daïy thöông yeâu ngöôøi ngheøo khoù laø thöông 

kính Phaät, laø ñaùp ôn Ngaøi, laø töï thöông yeâu 

mình, thöông yeâu muoân loaøi ñoäng vaät, coû caây, 

moâi tröôøng soáng.  

Öôùc nguyeän cuûa Ngaøi laø muoán cho daân 

toäc mình, vaø nhaân loaïi coù thaät nhieàu haïnh 

phuùc vaø ñaïo ñöùc. Ñöôïc ñi hoïc ñaøng hoaøng, 

ñöôïc chaêm lo chu ñaùo. Ñem ñeán an vui cho 

töøng gia ñình. Choàng thöông vôï, vôï thöông 

choàng, con caùi thöông kính cha meï, oâng, baø, 

toå tieân vaø nhöõng ngöôøi beân ngoaøi xaõ hoäi. Bieát 

quan taâm giuùp ñôõ nhau. Khoâng neân choàng 

chuùa, vôï toâi voâ ñaïo ñöùc. Neàn ñaïo ñöùc nhaân 

baûn - nhaân quaû cuûa Chôn Nhö Nguyeân Thuûy 

laø nhö theá, ai coù duyeân phöôùc thì ñöôïc cuûa 

baùu. Ai khoâng coù duyeân ñaønh phaûi chôø hoï chôù 

bieát sao baây giôø!  

Coù laàn toâi cho moät ngöôøi baïn theo Ñaïi 

Thöøa boä Vaên Hoùa Truyeàn Thoáng Phaät Giaùo 
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cuûa Tröôûng Laõo Thích Thoâng Laïc, coâ baïn xem 

qua loa roài traû laïi. Toâi raát buoàn vì coâ ñaõ maát 

ñi haït gioáng bôûi tö töôûng Ñaïi Thöøa ganh tî. 

Roài toâi taëng cho haøng traêm ngöôøi hoï roái rít 

bieát ôn, toâi vui! Buoàn vui gì giaây phuùt aáy, toâi 

voâ minh queân tænh thöùc nhaân quaû, phöôùc vaø 

nghieäp maø thoâi!   

Caâu chuyeän oâng Hoaøng thaønh La Phieät, 

oâng raát hung aùc, nhöng coù phöôùc ñöôïc gaëp 

Phaät vaø ñöôïc Phaät daïy haõy soáng nhö haïnh 

Phaät vaø thöông yeâu ngöôøi ngheøo khoù, töùc thì 

oâng ñoåi thay taâm tính aùc, tieán hoùa vöôït leân, 

khôûi loøng yeâu thöông, boá thí ngöôøi ngheøo 

khoù. Töùc laø oâng ñaõ raát traân troïng thöông yeâu 

mình vaø chính laø oâng thöông yeâu Phaät, 

thöông yeâu ngöôøi ngheøo khoù.  

Gaëp ñöôïc Phaät vaø Chaùnh Phaät Phaùp laø 

ñieàu voâ cuøng khoù khaên. Theá nhöng ngay 

trong ñôøi naày chuùng ta ñaõ gaëp vaø treân moïi 

neûo ñöôøng ñaát nöôùc, haûi ngoaïi chuùng ta cuøng 

hoïc taäp veà moät tình thöông yeâu roäng lôùn 

trong hai lôùp hoïc cuûa ñöùc Phaät soáng.  

Toâi ñoïc Caûm Nghó Lôùp Hoïc Nguõ Giôùi cuûa 

caùc baïn khieán toâi caûm ñoäng ñeán chaûy nöôùc 

maét, naøo laø Sö coâ Hueä AÂn, Haïnh Töø, Myõ 

Linh, Höông Töø, Lieãu Thanh Thanh, Haïnh 



                                                 TU SINH NHIỀU TÁC GIẢ          381 

  

Töø, Ngoïc Bình, Lieãu Hueä, Sö Phöôùc Toàn... toâi 

vui laém. Vì nhöõng ñoùa hoa taâm linh trí tueä 

ñöôïc thaùnh phaùp hieáu sinh noù töôi taén treân 

nhöõng nuï cöôøi yeâu thöông vuõ truï. Ñoùa hoa trí 

tueä aáy ñi vaøo moïi ngoõ ngaùch cuoäc ñôøi phöôùc 

laïc laøm sao. Caùc baïn khoâng ngôùt tri ôn Thaày 

mình, ñoù laø ñaïo ñöùc hieáu sinh ñaáy caùc baïn aï! 

Trong moãi lôøi laø nöôùc maét, laø maùu, laø nhöõng 

öôùc mô thaùnh thieän cuûa Thaày vaø hoâm nay 

ñöôïc tieáp noái töø tröôøng veà loøng chaân thaønh 

cuûa caùc baïn taïo thaønh moät khoâng gian töø aùi, 

moät moâi tröôøng xanh trong nhö ngoïc bích. 

Toâi xin gôûi ñeán caùc baïn loøng bieát ôn cuûa toâi 

veà söï chöùng ngoä ñöùc hieáu sinh maø baïn ñaõ 

ñem ñeán cho cuoäc ñôøi. Toâi öôùc nguyeän caùc baïn 

gôûi ñóa, ñaàu thu döõ lieäu, baøi vieát cuûa caùc baïn, 

nhö vaäy Thaày chuùng ta seõ ñôõ nhoïc nhaèn vaø 

thoâng ñieäp seõ ñeán caùc ñòa chæ raát nhanh. Caùc 

baïn thaûo tay, ñeán phoøng vi tính goõ nhöõng haït 

ngoïc trong traùi tim baïn, goùp tieáng noùi xaây 

döïng, chaán chænh neàn ñaïo ñöùc hieáu sinh cuøng 

Thaày mình nheù! 

Thöa caùc baïn, vieát ñeán ñaây toâi ñöôïc coâ 

UÙt vaø Myõ Chaâu ñöa moät thoâng tin maø toâi raát 

sung söôùng. Con trai lôùn nhaõ yù cho toâi vaø meï 

kính thöông cuûa noù ñi chieâm baùi Phaät Tích ôû 

AÁn Ñoä, vaø du lòch Taây Taïng. Toâi haïnh phuùc 
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veà loøng ñaïo ñöùc hieáu sinh cuûa con, veà tình 

phuï töû ngoït ngaøo, saâu naëng. Nhöng toâi phaûi 

löïa lôøi sao ñaây? Cho thaät dòu daøng, aùi ngöõ ñeå 

noù hieåu ñöôïc söï choái töø cuûa toâi, söï caùm doã, 

trong khi toâi ñang ôû Toå ñöôøng theo hoïc khoùa 

ñaøo taïo ñaïo ñöùc hieáu sinh, maø khoâng laøm toån 

thöông chöõ hieáu cuûa con? 

Röøng Chôn Nhö voán laø Phaät Ñòa vaø 

nhöõng haït traân chaâu cho ñôøi mình töôi saùng 

vaø töø tröôøng Phaät luoân phuû truøm trong thaùnh 

ñòa Chôn Nhö. Ba vaø meï raát bieát ôn con, xin 

heïn laïi dòp khaùc nghe con! Ñeán khi naøo trong 

traùi tim ba meï böøng saùng nhöõng giaù trò cuûa 

söï giaûi thoaùt seõ tính nheù! Kính chaøo con! 

Chôn Nhö laø nôi gieo gioáng thieän laønh cuûa 

taát caû caùc con!  

Toâi xin chaân thaønh bieát ôn caùc baïn ñaõ 

cho toâi nhöõng caûm nghó veà loøng bieát ôn Thaày 

raát nhoïc nhaèn gian khoå nuoâi trí tueä cho caùc 

ñeä töû cuûa mình trong bieån khoå traàm luaân. Toâi 

raát lo sôï nhöõng con ngöôøi kieán giaûi voâ minh 

seõ baùn ñöùng chuùng sinh cuûa toâi, qua hình 

thöùc ca sa löøa ñaûo.  

Hoïc ñaïo ñöùc hieáu sinh laø Ñònh Voâ laäu veà 

giôùi luaät, veà tænh thöùc, tónh giaùc vaø khoâng rôøi 

töø, bi, hyû, xaû. Tri kieán giaûi thoaùt veà nhaân 



                                                 TU SINH NHIỀU TÁC GIẢ          383 

  

quaû. Söï bieát ôn Thaày, caùm ôn cha meï, caùm ôn 

rau, quaû, ñaäu, traùi... ñaõ nuoâi chuùng ta. Caùm 

ôn Thaày, Coâ ñöùng lôùp. Caùm ôn nhöõng ngöôøi 

ngaøy ñeâm nhoïc nhaèn thöông chuùng ta meânh 

mang, cho chuùng coù böõa côm ngoï raûnh rang 

ñoäc cö, tu hoïc. Sau heát chuùng ta caùm ôn chuù 

Maät Haïnh ñaõ chia seû khoå nhoïc vôùi Thaày 

nhöõng trang vi tính yeâu thöông tuyeät vôøi, ñaày 

loøng hieáu sinh.  

Chôn Nhö ngaøy 16/3/2007 

Ñeä töû Minh Ñieàn 

Kính laïy Thaày ! 

-------- 

HEÁT
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- Phaät töû Haûi Phoøng, Haûi Döông 

- Phaät töû Baéc Ninh 

- Phaät töû Quaûng Ninh 

- Phaät töû Haø Nam, Nam Ñònh, Ninh Bình 

- Phaät töû Thanh Hoùa, Ngheä An, Haø Tónh 

- Phaät töû Ñoàng Hôùi, Quaûng Bình 

- Phaät töû Phuù Yeân 

- Phaät töû Ñaø Naüng 

- Phaät töû Hueá Thöøa Thieân 

- Phaät töû Ninh Thuaän 

- Phaät töû Nha Trang, Khaùnh Hoøa 

- Phaät töû Bình Phöôùc 

- Phaät töû Laâm Ñoàng, Ñaø Laït 

- Phaät töû TP Hoà Chí Minh 

- Phaät töû Ñoàng Nai 

- Phaät töû Caàn Thô 



                                                 TU SINH NHIỀU TÁC GIẢ          391 

  

- Phaät töû Ñoàng Thaùp 

- Phaät töû Chaâu Ñoác, An Giang 

- Phaät töû Caùi Beø, Cai Laäy 

- Phaät töû Long An 

- Phaät töû Taây Ninh 

- Phaät töû Tieàn Giang, Myõ Tho, Beán Tre 

- Phaät töû Soùc Traêng, Baïc Lieâu 

- Phaät töû Kieân Giang 

- Phaät töû Caø Mau, Nam Caên 

- Phaät töû Baø Ròa - Vuõng Taøu 

- Phaät töû Phöôùc Haûi, Long Ñaát 

- Phaät töû Hoùc Moân, Baø Ñieåm 

- Phaät töû Cuû Chi, Gia Ñònh 

- Phaät töû Bình Döông 

- Phaät töû Goø Daàu, Beán Caàu 

- Phaät töû Tra Voû, Giang Taân 

- Phaät töû Caåm Giang 

- Phaät töû Phöôùc Hieäp  

- Phaät töû Gia Bình, Baøu Tre 

- Phaät töû Bình Laùi, Laùi Thieâu 
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NHAØ XUAÁT BAÛN TOÂN GIAÙO 

Phöôøng Yeân Hoøa - Q.Caàu Giaáy - Haø Noäi 

ÑT: (04) 37822845 - Fax: (04) 37822841 

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: 

Nguyeãn Coâng Oaùnh 

Bieân taäp: Nguyeãn Töôøng Long 

Bìa & Trình baøy: Thanh Tueä 

Söûa baûn in: Ngoïc Phuùc 

Ñoái taùc lieân keát: 

TU VIEÄN CHÔN NHÖ 

Ñieänthoaïi: 066.3982911 

      Email: chonnhu.info@gmail.com 

 

 

 

Soá löôïng in: 7.000 baûn, khoå: 13 x 20,5 cm 

Taïi CTY COÅ PHAÀN IN … 

(Tp.HCM. ÑT: …) 

Soá xuaát baûn: … 

In xong vaø noäp löu chieåu quyù ... naêm … 

ÁP DỤNG ĐỨC HIẾU SINH VÀO ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY - TẬP I 

Tröôûng laõo THÍCH THOÂNG LAÏC 

mailto:chonnhu.info@gmail.com
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