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Những đóng  góp  của  Đạo  Bụt  cho  nền
đạo đức toàn cầu (tiêp theo)
(Pháp thoại cua Sư Ông ngày 1.4.2009)

Có những triết gia như là Kant không chịu như vậy.
Kant nói rằng có những mệnh lệnh, những nguyên tắc
tuyệt đối phải tuân theo. Ví dụ không nói dối là tuyệt
đối không nói dối, không thể lấy cớ này, cớ nọ để nói
dối được. Mọi trường hợp đều phải nói thật 100%. Tại
vì mình muốn làm như thế nào để tất cả những người
khác đều  làm như mình  hết.  Đó là  một  thái  độ  rất
cứng.

Quan điểm đó cho rằng, cái đúng và cái sai, cái
chánh và cái tà là do Thượng Đế quyết định chứ
không phải do con người quyết định. Cái đó nó
đúng vì Thượng đế bảo là nó đúng. Cái đó sai vì
Thượng  đế  nói  nó  sai.  Mình  chỉ  đi  theo  thôi.
Thượng đế là tạo hoá còn mình là tạo vật. Khi tạo
hoá dựng ra con người, dựng ra vạn vật thì  tạo
hoá bỏ cái đúng và cái sai vào trong đó. Vì vậy
cho nên cái đó gọi là mệnh lệnh của Thượng đế.
Và nó có tính cách tuyệt đối.

Đạo Phật thì không cứng nhắc như vậy, nền đạo đức
của đạo Phật có phương tiện quyền xảo gọi là “Khai”,
đó  là  sự  linh  động.  Một  mặt  là  "khai",  một  mặt  là
"giá". Giá tức là ngăn lại. Ngăn lại cái hành động đó,
tuy là nó không gây ra đau khổ, nhưng nếu để cho đi
quá đà thì nó sẽ gây ra tai hại. Ví dụ như có rất nhiều
vụ tai nạn giao thông xảy ra do tài xế đã uống qúa
nhiều rượu trước khi lái xe. Khi uống rượu mà lái xe

thì rất nguy hiểm cho tính mạng của mình và những
người khác. Cho nên Bộ giao thông mới cấm người
điều khiển xe có lượng cồn trong máu quá mức cho
phép.

Vì vậy cho nên khi uống ly rượu đầu tuy là không tai
hại, nhưng ly đầu có thể dẫn tới ly thứ hai, rồi ly thứ
ba và lúc ấy thì tai nạn sẽ xảy ra. Sự thật là nếu không
có ly thứ nhất thì làm gì có ly thứ hai, ly thứ ba ? Vì
vậy cho nên đừng có uống ly thứ nhất. Cái đó gọi là
giá tức là ngăn chặn.

Tuy mình làm điều đó không nguy hiểm gì nhưng điều
đó sẽ kéo mình đi xa hơn và một khi đã đi xa rồi thì tai
nạn sẽ xảy tới. Có một bà người Anh, sau khi được
nghe trình bày về năm giới, bà nói tôi xin thọ 4 giới
thôi,  còn  giới  thứ  5  là  không có  uống rượu thì  tôi
không thể thọ được, vì mấy chục năm nay ngày cuối
tuần nào tôi cũng uống một ly rượu mà không làm sao
hết. Tại sao tôi phải thọ giới thứ năm giới để bỏ đi thú
vui uống một ly rượu cuối tuần của mình ? Khi ấy tôi
nói với bà ta rằng : Tôi công nhận là trong 30 năm nay
mỗi cuối tuần bà đều uống một ly rượu và không có
chuyện gì xảy ra cho bà hết. Đứng về phương diện sức
khoẻ  cũng  như  đứng  về  những  phương  diện  khác.
Nhưng mà bà nên biết rằng, những đứa con của bà khi
thấy bà uống thì nó cũng uống, có thể nó có hạt giống
của sự say sưa. Bà có thể uống mỗi tuần một ly nhưng
các con bà khó có thể được như bà, chúng có thể đi
vào con đường nghiện ngập. Vì vậy bà ngưng ly rượu
đó không phải  vì  bà  mà  là  vì  các  con của  bà.  Tại
thường thường, cha mẹ làm gì thì con cái sẽ bắt chước
làm theo. Cha mẹ hút thuốc thì con hút thuốc. Tôi nói
với bà ta như vậy và thật may mắn là bà ta đã ngộ ra,



hôm sau bà quyết định thọ cả năm giới. Cái đó gọi là
"giá", tức là nó có tác dụng ngăn ngừa những hậu quả
có thể xảy ra trong tương lai. “Khai” và cái “Giá” là
một tiêu chuẩn trong đạo Phật.

Theo giới luật hiện thời của Làng Mai thì mỗi khi
một Thầy, hay một Sư cô cần phải lên Internet thì
luôn phải có một thầy hay một sư cô khác ngồi
một bên để làm đệ nhị thân. Có thể là Thầy đó, Sư
cô đó lên Internet một mình nhiều lần cũng không
sao hết. Nhưng mà có một người đi theo bảo hộ
để ngăn ngừa cái chuyện có thể xảy ra, cái đó gọi
là “Giá”. Tại vì trong mạng lưới Internet có thể có
những vùng nguy hiểm.  Không biết  là  các  bậc
làm cha, làm mẹ có thể áp dụng chuyện này với
con cái mình được không ? Tại vì bây giờ trẻ con
mới 7 tuổi, 10 tuổi đã bắt đầu lên mạng Internet
một mình rồi. Và chúng có thể đi lạc vào những
vùng  rất  là  nguy  hiểm.  Có  nên  cấm  nó  hay
không? Cấm nó chắc cũng không được.  Nhưng
giới luật đưa ra là mỗi lần con lên mạng internet
thì phải có mẹ hoặc bố ngồi cùng. Không biết cái
đó quý vị có thể làm được không? Cũng như khi
uống rượu say có thể quý vị lái xe mà không gặp
phải một tai nạn nào hết. Nhưng đó là may mắn
thôi.  Vì vậy cho nên không uống rượu vẫn hay
hơn. 

Trì và Phạm

Trì và phạm là nói về giới. Khi giữ giới thì gọi là
trì giới, khi không giữ giới thì gọi là phạm giới.
Trì là giữ cho nó còn nguyên vẹn. Còn phạm tức
là để nó vỡ nát. Giới thân nói là không được làm
cái đó mà mình cứ làm là " phạm giới", còn khi
mình tuân theo giới,  mình không làm thì gọi là
"trì giới". Những người trì giới là những rất hạnh
phúc, rất thanh tịnh. Khi mình không uống rượu,
không sử dụng ma túy tức là mình trì giới, nhờ
vậy mà thân tâm mình khỏe mạnh an vui.  Còn
nều mình cứ sử dụng, mình phạm giới thì mình bị
nô lệ cho sự nghiện ngập, sự nô lệ ấy làm mình
mất tự do và làm khổ cả những người xung quanh

Trong trường hợp nói dối.  Nếu một  tên sát  nhân đi
kiếm người ta để thủ tiêu mà tới hỏi mình anh có thấy
người đó không. Mình biết nhưng mà mình phải nói
dối.  Mà trong  trường hợp  này mình  nói  dối  tức  là

mình trì. Nếu mình không nói dối tức là mình phạm.
Nếu mình không nói dối thì mình gián tiếp giết người
rồi.  Vì  vậy  cho  nên  có  những  trường  hợp  vì  tình
thương mình bắt buộc phải nói dối. Ví dụ khác, khi
thấy một người đang đau khổ, đang gặp hiểm nghèo
mà  mình không ra  tay cứu giúp,  thì  tuy rằng mình
không giết người đó nhưng mà mình đã phạm giới.
Khi thấy một người đang đàn áp, đang giết người khác
mà mình ngồi yên, bình chân như vại, không tới can
ngăn thì mình cũng phạm giới như thường.

Cho nên, có khi trên hình thức là phạm nhưng kỳ thực
là mình đang trì, có khi  trên hình thức là trì nhưng mà
mình đã phạm giới. Đạo đức học trong đạo Phật rất là
linh động, nó phải có tính cách khế cơ tức là phải phù
hợp với từng hoàn cảnh. Mình có đạo đức học tiêu
chuẩn nhưng mà phải đi tới đạo đức học ứng dụng. Và
tất cả những cái đó đều phải dựa trên tuệ giác gọi là
cái tuệ giác tương tức, tuệ giác bất nhị.

Bất nhị tức là không có hai. Khi chúng ta nói chánh và
tà, khổ và vui, lợi và hại, thì theo cách nhìn của đạo
Phật thì hai cái đó nương nhau mà thành. Cái này làm
nên cái kia, cái kia làm nên cái này. Vì vậy đạo Phật
có một quan niệm rất mềm dẻo.

Khi nói Phật và chúng sinh thì mình có một cặp đối
lập nhau giống như là lợi và hại, hay là mê và ngộ.
Như bùn và sen, nhưng bùn và sen vốn ôm lấy nhau,
chúng nương vào nhau mà có, không có bùn thì không
có sen, không có sen thì không có bùn. Phật và chúng
sanh cũng như vậy. Phật ôm lấy chúng sanh và chúng
sanh ôm lấy Phật. Tìm Phật ở trong chúng sanh và tìm
chúng sanh ở trong Phật. Phật và chúng sanh không
thể tách rời. Cho nên ở trong đạo Phật có giáo lý gọi là
“Phật sinh bất nhị”. Phật tức là người tỉnh thức, sinh
tức là chúng sinh. Phật và chúng sinh không thể tách
rời ra được gọi là bất nhị. Nếu mà không nắm được
điều này thì không thể nắm được nền đạo đức Phật
học. Nếu mình muốn đi tìm Phật thì phải tìm ngay ở
chúng sinh, vì ngoài chúng sinh ra không thể nào có
Phật. Khi đã thành Phật rồi không phải mình hết làm
chúng sanh. Cho nên hôm trước Thầy có nói rằng là
Phật cũng có Phật thân. Phật không có thân thì làm sao
gọi là Phật  được? Do đó Phật và chúng sinh không
phải là hai cái đối lập. Cũng như hoa sen và bùn không
phải  là  hai  cái  gì  đối  lập.  Vì  vậy cho nên cái  thấy
lưỡng nguyên là cái ngăn ngừa không cho mình thấy
được nền tảng của đạo đức Phật giáo.



Khi tụng Tâm kinh,  ta  có  chữ “Không”.  Trong
ánh sáng của Tâm kinh, trong ánh sáng của cái
không, thì những cặp đối lập như là sanh - diệt,
thêm - bớt, có - không, còn - mất đều là những cái
gì tương đối hết. “Nghe đây Xá Lợi Tử, sắc chẳng
khác gì không, không chẳng khác gì sắc”. Thấy rõ
ràng là tính tương tức của vạn vật. Sắc nó ôm lây
không, không nó ôm lấy sắc. Ngoài sắc không có
không,  ngoài  không không có  sắc.  Thọ,  tưởng,
hành, thức cũng đều như vậy. Ngoài không không
có thọ,  ngoài thọ không có không. Thọ ôm lấy
không, không ôm lấy thọ. “Nghe đây Xá Lợi Tử,
sắc chẳng khác gì  không, không chẳng khác gì
sắc.  Xá  Lợi  Tử  nghe  đây,  thể  mọi  pháp  đều
không, không sinh cũng không diệt,  không nhơ
cũng không sạch, không thêm cũng không bớt”.
Không tức là cái thấy vượt thoát tất cả mọi cặp
đối lập. Vì vậy cho nên trong ánh sáng của cái
không, nó vượt thoát chánh tà, vượt thoát khổ vui,
vượt thoát lợi hại, vượt thoát mê ngộ, cái này ôm
lấy cái kia, cái kia nó ôm lấy cái này. Mà khi thấy
được như vậy rồi thì mình mới có khả năng thiết
lập một nền đạo đức. Lĩnh vực này ở ngoài đời
gọi là “Siêu đạo đức học”. Gọi là Meta ethic. Và
siêu đạo đức học sẽ trở thành rất quan trọng trong
thời  đại  hiện  nay.  Người  ta  đã  nói  về  applied
ethics tức là đạo đức học ứng dụng. 

Siêu đạo đức học

-  Semantic.  Có  ngành  gọi  là  nhận  thức  luận  –
epistemology.  Nó  có  ngành  bản  thể  học  –
ontology. Cho nên trong đạo Phật có rất đầy đủ.
Đạo Phật  nói  về cái  danh,  tức  là  danh từ.  Đạo
Phật nói về nhận thức luận, tức là cái đó mình có
thể nhận thức được không hay là không nhận thức
được, nhận thức bằng lý luận hay nhận thức bằng
trực giác ? Cái đó là bản thể học, nó là nền tảng
của tất cả mọi cái. Khi đọc Tâm Kinh Bát Nhã
vào mỗi buổi sáng là mình đang tiếp xúc với cái
bản thể học. Nếu không nắm vững được cái thấy
bất nhị, cái thấy tương tức của Tâm Kinh thì mình
không thể thiết  lập được một  nền đạo đức dựa
trên  tuệ  giác  của  đạo  Phật  được.  Cho  nên  khi
nghiên cứu về đạo đức học Phật giáo mình cũng
có thể trình bày theo cái thấy của các nhà triết học
bên ngoài. Tức là mình phải trình bày cái meta

ethic (tương tức) của đạo Bụt, mình phải trình bày
cái normative ethic (tiêu chuẩn đạo đức học) của
đạo Bụt.  Mình phải  trình  bày cái  applied  ethic
(đạo đức học ứng dụng) của đạo Bụt. Khi tân tu
lại giới bổn 5 giới hay 14 giới thì mình phải sử
dụng cái thấy của mình về cả 3 lĩnh vực đó. Mình
sẽ cố gắng làm thế nào để cho 5 giới hay là 14
giới được trình bày mà những người không phải
là  Phật  tử  cũng có  thể  chấp  nhận,  có  thể  hiểu
được. Đây là công trình mà Đức Thế Tôn muốn
chúng ta tiếp nối. Tại vì nền đạo đức Phật giáo mà
Ngài đã xướng xuất cách đây đã 2500 năm, Ngài
chưa hoàn tất, Ngài chỉ có 45 năm để làm việc ấy.
Trước khi Ngài mất, Ngài dặn Thầy Anan là phải
tiếp tục công trình đó. Chúng ta đang sống trong
thời đại có rất nhiều vấn đề. Chúng ta phải làm
công việc  này,  tu  bổ  lại  giới  bổn,  và  chúng ta
không thể nào làm được nếu chúng ta không nắm
được bản ý của Đức Thế Tôn. Vì vậy cho nên
khoá tu này là một cơ hội để cho tất cả chúng ta
có thể ngồi lại với nhau, để làm thử công việc đó.
Cống hiến cho thế giới một đề nghị về một nền
đạo đức toàn cầu.

Người  ta  đã  nói  rằng  tiêu  chuẩn  đạo  đức  học
normative ethics và tìm cách để nói rõ ra cái gì đáng
làm, cái gì không nên làm để có hạnh phúc. Nhưng mà
siêu đạo đức học đặt lại tất cả các vấn. Anh nói chánh
thì thế nào gọi là chánh ? Anh nói tà thì thế nào được
gọi là tà ? Anh nói khổ thì thế nào gọi là khổ? Anh nói
vui thì thế nào gọi là vui? Anh nói mê cái gì gọi là
mê? Anh nói ngộ thế nào gọi là ngộ? Vì vậy đòi hỏi
nền siêu đạo đức học này thế nào cũng phải đưa tới cái
thấy bất nhị, cái thấy tương tức của đạo Phật. Đứng về
phương diện siêu đạo đức học thì có những nhận thức
là ngữ nghĩa họcMình phải trở về với hiện thực của
thế giới, xét xem cái gì có thể đưa thêm vào để bổ túc
cho văn bản đó. Trong giới thứ ba mà mình đang tân
tu đó, giới thứ ba nói về vấn đề quan hệ bất chính.
Buổi giảng kỳ trước mình phải nhắc lại một sự thật là
trong thời đại chúng ta, tình dục qúa nhiều mà tình yêu
thì quá ít. Giới thứ ba có liên hệ tới tình dục và liên hệ
tới tình yêu.  Vì vậy trong giới thứ ba chúng ta phải
đưa vào tứ vô lượng tâm, tức là tình yêu đích thực như
trong đạo Bụt dạy. Tình yêu là phải có từ, phải có bi,
phải có hỷ và phải có xả. Chúng ta phải làm sống dậy
tình yêu và làm giảm thiểu tình dục. Đó là đối tượng
của giới thứ ba. Từ, bi, hỷ, xả là những năng lượng tạo
ra rất nhiều hạnh phúc. Năng lượng thứ tư, năng lượng
xả là năng lượng hết sức màu nhiệm. Xả có nghĩa là



không có kỳ thị, không phân biệt. Mở lòng ra để ôm
lấy tất cả mọi người và mọi loài. Tình yêu đích thực là
tình yêu lớn lên mỗi ngày. Tình yêu càng lớn thì hạnh
phúc càng lớn. Xả cũng là không bị kẹt vào cái ngã,
không bị kẹt vào cái ích kỷ của mình. Cho nên chữ
upeksa mình dịch là xả. Trước đây mình thường dịch
là equanimity. Có người dịch là indifference thì nó sai.
Equanimity có khi mình dịch là inclusiveness, có khi
mình  dịch  là  nondiscrimination  và  trong ngành đạo
đức học ngoài đời họ còn dùng một chứ mà mình có
thể dùng được là impasibility(?).  Tức là mình muốn
cho người nào cũng được như vậy. Mình ôm lấy tất cả,
mình không cho mình là đặc biệt.

Tân tu giới  bản làm sao để khi  đọc tụng phải  thấy
được cái tuệ giác và từ bi trong đó, để người trì giới
tiếp xúc được với cái thấy bất nhị, cái thấy tương tức.
Nó  làm nền tảng  cho hành  động của  chúng  ta.  Cố
nhiên năm giới mới nó phải dài hơn 5 giới cũ nhưng
nó thật sự phản chiếu được tuệ giác của đạo Bụt và sự
thực tập của đạo Bụt.   HÊT

Sinh hoạt quán niệm tháng 9 năm 2016

 Ngày quán niệm đầu tháng 9 năm 2016
của tăng thân Thuyền Từ sẽ được thay thê
băng khoá tu mua Thu, được tổ chức nhân
dịp lễ Lao Đông từ tối thứ Sáu 2 tháng 9
tới chiều thứ Hai 5 tháng 9 tại trung tâm
Claymont Court, West Virginia.  Môt buổi
lễ  Giỗ  Tổ  Tiên  theo  truyền  thống  chua

Làng Mai sẽ được tổ chức trong khóa tu
này. Lệ phí cho khóa tu là $220. Trẻ em
dưới 12 tuổi chỉ phải trả nửa giá. Các em
dưới 6 tuổi được miễn phí. Xin liên lạc với
chị Chân Minh Đức tại số 301- 585-2399
để ghi danh và biết thêm chi tiết.

 Sinh hoạt quán niêm với tăng thân MPCF
do anh chị giáo thọ Chân Ý và Chân Trí
hướng dẫn bằng Anh ngữ sẽ được tổ chức
tại  UUCF,  2709  Hunter  Mill  Road,
Oakton, VA 22124. Xin xem trang web:
http://www.mpcf.org/workshops.html

* Tron ngày quán niêm vào thứ Bảy 24
tháng 9 từ 8:45 giờ sáng tới  4 giờ chiều. 

Quỹ tu học:
Quỹ trước còn  $4109.34 

Đong gop tháng 8                      $90.00
Phước sương MPCF       -$100.00
Quỹ còn                              $4099.34
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