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Các vị Đại đức đồng tu tôn kính, các vị bằng hữu, xin chào 

mọi người! Chúng ta tiếp tục thảo luận chương thứ tư “Tín” của 

"Đệ Tử Quy". Xin xem điều thứ hai: 

“Nói nhiều lời, không bằng ít. Phải nói thật, chớ xảo 

nịnh” 

Ở đây nói, khi nói chuyện mấu chốt nằm ở chỗ nói đúng mực 

là được. Nhất định không được nói quá nhiều, nói nhiều có thể 

đều là những lời vô ích, chẳng bằng ít nói đi vài câu, vừa đỡ mệt 

lại tránh được sai sót do nói nhiều. Khi nói quá nhiều, nói lỡ lời 

thường sẽ gây ra rất nhiều lỗi lầm. Thậm chí là người nói thì vô 

tâm, người nghe lại để ý. Người nghe có thể bị một câu nói nào 

đó của bạn làm tổn thương, thậm chí họ sẽ oán hận bạn, ôm hận 

trong lòng. Như vậy thì thường sẽ kết oán thù, nhưng bản thân 

mình lại không hề hay biết. Cho nên cổ nhân nói: “Miệng là cửa 

của họa phước”. Nói chuyện nếu không chú ý thường sẽ gây ra 

tai họa. Bạn xem Khổng Tử nhắc nhở chúng ta “Quân tử phải 

thận trọng trong lời nói nhưng phải mẫn tiệp trong hành động”. 

Đó là người quân tử chân thật. Nhìn bề ngoài dường như họ không 

phải là người có tài ăn nói biện biệt. Họ nói chuyện không nhiều, 

họ ít nói trầm tĩnh, nhưng những người này thường có đại trí huệ, 

tâm họ có thể tập trung, cho nên họ làm việc hành động đều rất 
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mẫn tiệp, nhanh nhẹn. Người nói chuyện rất nhiều thì họ làm việc 

thường lề mề chậm chạp.  

Nói chuyện cần phải như thế nào? “Phải nói thật, chớ xảo 

nịnh”, nói chuyện phải đúng mực, thực sự cầu thị là được. Nhất 

định không được dùng những lời nói ngon ngọt để che đậy hoặc 

là lừa dối, những việc đó đều không tốt. Không những nói chuyện 

với người phải như vậy, cho dù là đối với chính mình cũng không 

được dùng tâm xảo nịnh, dùng những lời hư dối, lời ngon tiếng 

ngọt để tự lừa gạt bản thân, đó gọi là tự lừa dối mình. Cho nên, 

con người không được tự gạt chính mình, càng không được lừa 

gạt thiên địa quỷ thần. 

Thời nhà Tống có một người tên là Triệu Duyệt Đạo, trong 

"Liễu Phàm Tứ Huấn" cũng có nhắc tới ông. Ông là một người 

vô cùng chánh trực, mỗi buổi tối ông đều nhất định mặc y phục 

chỉnh tề, ở trong nhà thắp nhang để bẩm báo với Thượng Đế, đem 

những việc ngày hôm nay mình đã làm báo cáo với Thượng Đế. 

Ví dụ ngày hôm nay đã làm một việc mà ông không dám báo cáo 

với Thượng Đế, vậy thì bản thân ông sẽ biết việc này không đúng, 

trái nghịch với thiên lý, trái ngược với lương tâm thì sau này ông 

sẽ không tái phạm chuyện đó nữa. Cho nên ông là người rất chánh 

trực, ông làm quan cũng hết sức thanh liêm. Từng có một nơi có 

rất nhiều người chết do bệnh truyền nhiễm, rất nhiều người vì 

bệnh truyền nhiễm này mà không có nhà để về. Triệu Duyệt Đạo 

đã làm một trăm chiếc thuyền, hơn nữa còn phát công văn đi khắp 

các châu phủ khác nói rằng: “Nếu trong nhà có người chết, người 

già trẻ nhỏ trong nhà không có cách nào để về quê được thì mời 

họ đến nơi ông cai quản”. Nơi ông cai quản gọi là Kiềm Châu. 

Bạn xem tấm lòng từ bi, tấm lòng yêu người thương vật của ông, 

lúc đó ông làm như vậy nên đã cứu được rất nhiều người. Khi đó 

là thời Tống Nhân Tông, bởi vì ông làm quan rất chánh trực, 

không sợ cường quyền mà vạch tội những kẻ tham ô hối lộ, nên 

người ta gọi ông là “Thiết diện ngự sử”. Chức quan của ông là 
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Ngự sử. Ông là người vô cùng chánh trực, sau này ông cũng làm 

quan lớn. 

Đó đều là thiện có thiện báo, những việc ông báo cáo với trời 

đều vô cùng chân thực, tuyệt đối không gạt trời, không lừa mình. 

Bởi vì ông không tự gạt mình nên trời đặc biệt ban phước lành 

cho ông. Đến khi ông lâm chung đầu óc rất tỉnh táo, nói chuyện 

ngôn từ đều không loạn, vì sao? Vì cả đời ông nói chuyện đều là 

“Phải nói thật, chớ xảo nịnh”. Do vậy lúc lâm chung ông nói 

chuyện cũng là như vậy, vô cùng an định, không loạn chút nào, 

cuối cùng được thiện chung.  

Bạn có thể thấy nói chuyện chân thật không lừa dối lương 

tâm, không gạt thiên lý thì họ có thể được thiện chung. Người 

niệm Phật chúng ta đều mong cầu lúc lâm chung “Thân không 

bệnh khổ, ý không điên đảo, tâm không tham luyến”, có thể tự tại 

vãng sanh. Muốn cầu như vậy thì trong cuộc sống hằng ngày, 

phẩm hạnh, tu trì đều phải vô cùng thận trọng. 

Trong niệm Phật đường thường treo một câu nói là “Bớt nói 

một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật”. Bên ngoài giảng 

đường của chúng ta cũng có, chính là nhắc nhở chúng ta “Nói 

nhiều lời không bằng ít”, tốt nhất là không nên nói chuyện, tịnh 

khẩu niệm Phật có rất nhiều lợi ích. Ở Thâm Quyến chúng ta có 

một đạo tràng, ở đó có một người thanh niên hơn ba mươi tuổi là 

cư sĩ Hoàng Trung Xương. Anh niệm Phật ba năm, niệm thành 

công rồi, biết trước ngày giờ, niệm Phật vãng sanh. Anh dùng 

công phu gì vậy? Chính là tịnh khẩu niệm Phật, không nói chuyện, 

tâm có thể an trụ trong tiếng Phật hiệu. Bạn nói nhiều một câu là 

dư thừa một câu, đó gọi là lời vô ích. Niệm nhiều một câu Phật 

hiệu thì được thêm một câu, vậy tại sao không cố gắng niệm Phật 

chứ? Xin xem câu tiếp theo: 

“Lời gian xảo, từ bẩn thỉu. Thói tầm thường, phải trừ bỏ” 
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Câu này giảng về nói chuyện, nói chuyện phải chú ý trừ bỏ 

một số thứ không tốt, một số lời không tốt. “Lời gian xảo” là 

thuộc vào những lời nói hư dối xảo trá. Trong “Thập Thiện 

Nghiệp Đạo Kinh” nói mười loại ác nghiệp thì đây thuộc về ỷ ngữ. 

“Từ bẩn thỉu” là thuộc về ác khẩu. Những thứ ác nghiệp này 

chúng ta biết nhất định phải trừ bỏ, vì sao vậy? Bởi vì thường nói 

những lời này sẽ khiến tâm của mình bị lệch lạc. Tâm của chúng 

ta vốn dĩ là thuần thiện thuần tịnh. Nếu thường bị tiêm nhiễm bởi 

những tập khí nói chuyện không tốt này thì dần dần tâm cũng biến 

thành hư ngụy. Cho nên những lời xảo biện vô lý, lời nói ngon 

ngọt, nói những lời bợ đỡ vô vị, những lời a dua nịnh hót không 

phù hợp thực tế; hoặc là nói những lời thô lỗ, lời cục cằn thô tục, 

những lời bẩn thỉu khó nghe, tất cả những lời này đều phải trừ bỏ.  

“Thói tầm thường, phải trừ bỏ”, thói tầm thường chính là 

cách nói chuyện thô lỗ, thậm chí là nói những lời bẩn thỉu. Những 

lời nói như vậy khiến người khác cảm thấy bạn rất không có giáo 

dưỡng. Chúng ta làm một người chánh nhân quân tử thì từ lời nói, 

từ cử chỉ đều phải chánh, người học Phật đặc biệt phải chú ý điều 

này. Bởi vì chúng ta học Phật rồi nên biết được phải bảo vệ hình 

tượng của Phật giáo. Nếu để người ta thấy bạn nói “lời gian xảo, 

từ bẩn thỉu”, thấy bạn nói chuyện đều vô cùng khó nghe, vô cùng 

thô lỗ thậm chí là nói rất tục tĩu, những điều này đều làm tổn hại 

rất lớn đến hình tượng của Phật giáo. Xin xem câu tiếp theo: 

“Thấy chưa thật, chớ nói bừa. Biết chưa đúng, chớ tuyên 

truyền” 

Ở đây nói chúng ta nói chuyện phải rất cẩn thận. Nếu nhìn 

thấy việc không đáng tin lắm thì đừng tùy tiện nói lung tung. Bạn 

biết những chuyện không chính xác, không xác thực lắm, những 

chuyện như vậy thì không được đi loan truyền, không được khinh 

suất rao truyền. Nếu trong này có những chuyện thị phi, nói người 

nào đó, anh A nói chuyện thị phi của anh B, nói tốt như thế nào 

đó hoặc không tốt như thế nào đó, nếu chúng ta không biết chính 
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xác thì không được đi loan truyền. Cho dù bạn biết chính xác 

nhưng phải biết không được rao truyền chuyện thị phi, nghe là 

được rồi hà tất phải đi nói cho người khác biết? Nói những chuyện 

đó không giúp đức hạnh, học vấn của mình tiến bộ mà ngược lại 

có khả năng sẽ kết oán thù với người ta.  

Đặc biệt là lúc nói những tin đồn nhảm, phải biết những tin 

đồn ấy đến chỗ ta thì phải chặn lại, không được tiếp tục truyền đi 

nữa, “lời đồn dừng ở chỗ người trí”. Tâm để ở trong đạo, đừng 

để những chuyện nhỏ nhặt làm động tâm, những chuyện thị phi 

làm dao động. Đặc biệt là trong đạo tràng, phải biết nói chuyện 

thị phi trong đạo tràng thì tội tăng thêm một bậc. Bởi vì đây là 

phá hoại sự hòa hợp trong đạo tràng. Chúng ta nói Tăng đoàn, tức 

là đoàn thể chân thật cùng tu với nhau, đoàn thể học Phật chí đồng 

đạo hợp tu lục hòa kính, đó gọi là Tăng đoàn. Nếu nói thị phi ở 

trong đó, kiếm chuyện sinh sự phá hoại sự hòa hợp của tăng đoàn 

thì tội đó quả thực là vô cùng nặng, đó là quả báo ở địa ngục A 

Tỳ. 

Trong “Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh” có nói 

một ví dụ như vậy. Có hai vị Pháp sư xuất gia, họ giảng pháp rất 

hay. Có một nhóm Tỳ Kheo trì giới tinh nghiêm nhưng bởi vì 

sanh tâm đố kị. Do vì đố kị nên đã kiếm chuyện sanh sự, nói 

những lời thị phi, nói hai vị Pháp sư giảng pháp này làm chuyện 

dâm dục. Thính chúng nghe thấy như vậy thì nói: “Ồ! Vì sao nhân 

phẩm của Pháp sư lại kém như vậy, không nghe ông ta giảng nữa”. 

Kết quả nhân duyên nghe pháp của chúng sanh bị đoạn mất. Sau 

khi đoạn mất, không ngờ nhóm Tỳ Kheo này ngay đời đó bị đọa 

địa ngục.  

Người kiếm chuyện sanh sự sẽ bị đọa địa ngục. Trước tiên là 

địa ngục A Tỳ, sau đó trải qua từng địa ngục một. Trên Kinh ghi 

chép đọa ở trong đó mười tám triệu năm. Sau khi thoát khỏi địa 

ngục, dù được thân người nhưng là người nghèo cùng hạ tiện, các 

căn không đầy đủ, là người tàn phế. Cho nên từ đây thấy được, 
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nói chuyện thường tạo ác nghiệp rất nặng, chúng ta không thể 

không cẩn thận. 

 Có lúc bản thân người học Phật chúng ta thường chứng một 

số cảnh giới. Ví dụ đạt được sự khinh an, có một chút pháp hỷ, 

niệm Phật cũng rất tốt, lúc này họ thường hiểu lầm bản thân có 

thể đã chứng được một số quả vị gì đó, có những việc như vậy. 

Họ cảm thấy có phải mình đã chứng quả A La Hán rồi không, 

niệm Phật có phải đã niệm được công phu thành phiến, nhất tâm 

bất loạn rồi không. Những chuyện này có thể là do họ không hiểu 

rõ kinh giáo, cho nên họ không chắc chắn, họ hiểu lầm, xem 

những cảnh giới này của bản thân rất cao, sau đó họ nói với người 

khác. Lúc nói như vậy thường sẽ có nhân quả. Bởi vì trên Kinh 

nói rằng “Chưa chứng mà nói chứng, tội này thuộc vào đại vọng 

ngữ”. Bản thân chưa đạt được công phu đó, cảnh giới đó mà bạn 

nói mình đã đạt được thì đó là đại vọng ngữ, nhân quả đó cũng 

rất nghiêm trọng. Cho nên bản thân không chắc chắn lắm thì tốt 

nhất đừng nên nói, tu hành là chính mình dụng công, hà tất phải 

để người khác biết? Xin xem câu tiếp theo. 

“Việc không tốt, chớ dễ nhận. Nếu dễ nhận, tiến lui sai” 

Câu này nói bất cứ việc gì cũng phải biết nên chừa một con 

đường rút lui. Những chuyện không nên nhận lời thì bạn đừng 

nên dễ dàng nhận lời. Bởi vì nếu bạn nhận lời nhưng đến lúc đó 

làm cũng sai mà không làm cũng sai, tiến không được mà thoái 

cũng không xong. Cho nên “Chớ dễ nhận”. Nếu bạn dễ dàng nhận 

lời mà tiến thoái cũng đều sai thì sẽ trở thành khó cả đôi đường, 

cưỡi lên lưng hổ rồi thì rất khó xuống. Cho nên, chúng ta nói 

chuyện phải vô cùng chú ý. Tóm lại là nói ít thì sai ít, nói nhiều 

thì sai nhiều.  

Người xưa khi họ nói chuyện thì một lời có thể khiến đất 

nước hưng vượng, đương nhiên một lời cũng có thể khiến đất 

nước suy bại. Cho nên nói chuyện không thận trọng không chú ý 

có thể sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nhất là những người ở địa vị cao 
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và những người có sức ảnh hưởng rất lớn thì nói chuyện phải đặc 

biệt thận trọng.  

Có lúc chúng ta làm việc, ví dụ trong một đạo tràng đều có 

phân công công việc khác nhau, một công việc đương nhiên đều 

có người phụ trách công việc đó. Người phụ trách sẽ đưa ra quyết 

sách, nếu bạn không phải là người phụ trách thì bạn không được 

thay người phụ trách nhận lời bất cứ việc gì, nếu không đến lúc 

đó sẽ “tiến lui sai”. Cho nên người xưa nói rằng: “Không ở vị trí 

đó thì không đưa ra sách lược”. Những việc này đều là học vấn 

trong cuộc sống mà chúng ta cần phải hiểu. Nếu bạn không ở vị 

trí đó mà bạn thay những người ở vị trí đó đưa ra quyết định thì 

thường sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức. 

Tóm lại, một bí quyết chính là nói ít, nói ít thì sai ít. Người 

thường dễ dàng nhận lời thì chữ “Tín” của họ cũng ít. Nếu thường 

ít nói chuyện, ít nhận lời thì ngược lại chữ “Tín” của họ có thể sẽ 

tốt hơn. Cho nên thà ít nhận lời còn hơn ít giữ chữ “Tín”, việc 

này còn tốt hơn. Xin xem câu tiếp theo: 

“Phàm nói chuyện, nói trọng điểm. Chớ nói nhanh, chớ 

mơ hồ” 

Ở đây nói, phải hiểu khi nói chuyện, âm thanh của từng chữ 

phải có lực, từng chữ từng chữ nói cho rõ ràng rành mạch. Mặc 

dù nói rõ ràng rành mạch nhưng mỗi chữ nói ra cũng không cần 

phải nặng như búa, người nghe thấy cũng rất khó chịu. Cần hiểu, 

phải nói từng chữ một cách thoải mái, rất thư thái, rất tự nhiên, 

người nghe cũng cảm thấy dễ chịu. Thông thường mọi người nói 

chuyện thường có hai khuyết điểm, một là “nói nhanh” tức là nói 

chuyện nói rất nhanh, còn một cái là “mơ hồ”. Nói chuyện mơ hồ 

không rõ ràng, nghe không rõ họ đang nói cái gì.  

Trên cách thức nói chuyện đều cần phải lưu tâm chú ý những 

điểm này. Khi nói chuyện cần biết nhanh chậm phải có mức độ. 

Trong những trường hợp không giống nhau, thì tốc độ nói chuyện 
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của bạn cũng phải điều chỉnh cho tương đối phù hợp. Ví dụ khi 

giảng bài, đối diện với đông đảo thính chúng, thì bạn giảng bài 

không được nói quá nhanh, nói quá nhanh thì thính chúng bên 

dưới sẽ nghe không rõ ràng. Khi nói chuyện riêng thì bạn không 

cần nói quá nghiêm túc, nói quá chậm, như vậy sẽ ảnh hưởng đến 

cách thức giao lưu nói chuyện giữa hai bên. 

Cho nên phải hiểu khi nói chuyện cần có một sự kết hợp giữa 

cương và nhu với khí chất quang minh chính trực. Nếu bạn chú ý 

điểm này, người nói chuyện từ tốn thì thấy được người này rất có 

khí chất ung dung rộng lượng. Ở đây cũng phải đặc biệt nhắc đến 

việc niệm Phật, khi niệm Phật cũng phải niệm từng chữ, từng chữ 

rõ ràng. Trong miệng niệm A Di Đà Phật, miệng niệm ra thì tai 

cũng phải nghe rõ ràng. Phật hiệu nghe từ tai đi vào trong tâm 

mình, khắng khít như vậy. Niệm cho tốt từng tiếng Phật hiệu, 

không được niệm lướt qua trên miệng, niệm lướt qua trên miệng 

thì tâm bạn không tập trung, đương nhiên sẽ không có hiệu quả.  

Cho nên pháp môn niệm Phật mà chúng ta tu là trì danh niệm 

Phật, phải hiểu được đạo lý “miệng niệm tâm nghe”. Đây là cách 

niệm Phật mà lão cư sĩ Hạ Liên Cư khuyên dạy chúng ta. Miệng 

niệm ra tiếng, có thể nhỏ tiếng một chút nhưng phải niệm rõ ràng 

rành mạch, sau đó dùng tâm để nghe, dùng tâm nghe thì tai sẽ 

được thu nhiếp. Bạn dùng tâm để nghe thì tâm cũng được thu 

nhiếp, miệng cũng thu nhiếp. Ba căn tâm, miệng, tai được thu 

nhiếp thì sáu căn cũng có thể được thu nhiếp. Đây gọi là “thu 

nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương tục”. Niệm Phật như vậy thì sẽ dễ 

đắc lực. Xin xem câu tiếp theo: 

“Kia nói phải, đây nói quấy. Không liên quan, chớ để ý” 

Ở đây là nói chuyện tốt xấu của người, chính là nói thị phi. 

Họ nói tốt, bạn nói xấu, họ Trương tốt, họ Lý xấu. Đó đều thuộc 

về chuyện thị phi. Phải hiểu nhất định không được nói chuyện thị 

phi. Cho dù bạn thấy người ta làm sai, nếu không phải nơi thích 

hợp thì chúng ta không nên tùy tiện nói ra. Những việc không liên 
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quan đến mình thì đừng quan tâm, đừng nên nhiều chuyện, trong 

tâm thanh tịnh không có việc gì thì vui vẻ biết bao tự tại biết bao. 

Hà tất phải đem những chuyện thị phi nhân ngã chất chứa vào 

trong tâm mình khiến bản thân không được thanh tịnh. Hơn nữa 

chúng ta đi nói chuyện đúng sai, nói chuyện thị phi của người 

khác thì thường đều kết oán thù với người ta. Có thể bạn cho rằng 

kết quả của việc kết oán thù này không xem là nghiêm trọng lắm, 

nhưng không ngờ rằng trong tâm họ rất oán hận bạn. Người xưa 

nói rằng: “Dao sắc cắt thân còn dễ lành”. Bạn lấy dao cắt vào thịt 

trên thân mình thì trước sau vết thương này cũng sẽ lành nhưng 

“Lời ác tổn hại người thì hận khó phai”, họ và bạn không lành lại 

được. 

Trong lời di chúc của tiên sinh Dương Tiêu Sơn thời nhà 

Minh có nhắc đến “Có người nói: người nào đó oán hận bạn, hủy 

báng bạn”. Ý nói có người nói với bạn rằng người nào đó oán hận 

bạn, còn phỉ báng bạn. Lúc đó bạn sẽ nói như thế nào? Bạn nên 

nói như thế nào? “Bình thường anh ấy và tôi quan hệ rất tốt, làm 

gì có chuyện oán hận hủy báng chứ”. Bạn nên trả lời họ như vậy, 

bình thường người đó và tôi quan hệ rất tốt thì làm sao họ có thể 

oán hận tôi, làm sao có thể phỉ báng tôi được chứ? Nhất định phải 

buông bỏ lời thị phi này, chặn đứng những lời nói xấu tốt, không 

để những lời thị phi xấu tốt này lan truyền ra ngoài, như vậy tốt 

biết bao. Cho nên cổ đức có câu: “Đừng nói thị phi chuyện của 

người. Nói qua nói lại chuốc tai ương. Nếu như tịnh khẩu không 

lên tiếng. Là cách tu hành đệ nhất phương”. Đây đều là những lời 

nói chân thật đầy trí huệ.  

Trong “Đàn Kinh” Lục Tổ Đại sư cũng khuyên dạy chúng ta 

rằng “Nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá”. Tức là 

người chân thật tu hành thì không nên nhìn lỗi của người thế gian, 

dù có nhìn thấy thì họ cũng không để ở trong tâm. Họ không nhìn, 

không nghĩ tới lỗi lầm của người khác, thật sự làm được “Khéo 

giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người”. Đây là một điểm vô cùng 
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quan trọng đối với người học Phật chúng ta. Xin xem câu tiếp 

theo: 

“Thấy người tốt, nên sửa mình. Dù còn xa, cũng dần kịp” 

Câu này ý nói chúng ta nhìn thấy chỗ thiện của người khác, 

nhìn thấy người khác có ưu điểm thì phải hiểu được “thấy người 

tốt nên sửa mình”, hiểu được phải noi theo họ, học tập họ. Cho 

dù là cách họ rất xa, “dù còn xa” thì bạn cũng phải cố gắng dần 

dần để theo kịp họ, noi gương họ. Thấy người tốt nên sửa mình, 

mong muốn học tập, mong muốn noi gương người tốt chính là 

một cách giúp chúng ta không ngừng nâng cao chính mình. Thánh 

nhân chẳng qua là mỗi ngày đều sửa lỗi hướng thiện mà thôi.  

Bạn xem học trò của Khổng Tử, môn sinh đắc ý nhất là Nhan 

Hồi, người Khổng Tử tán thán nhất là ông, ông là truyền nhân của 

Khổng Tử. Tại sao Khổng Tử lại tán thán Nhan Hồi rằng: “Đắc 

nhất thiện, tắc quyền quyền phục ưng nhi phất thất chi hĩ”. Ý nói: 

Nhan Hồi nhìn thấy người khác có một điều thiện, nhìn thấy họ 

có một ưu điểm thì ông luôn giữ trong lòng, luôn muốn bản thân 

học được ưu điểm này, ông không buông bỏ đối với việc theo 

đuổi điều thiện lành. Bạn xem trên Kinh Phật đều khuyên dạy đại 

chúng chúng ta rằng “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành”. 

Tức là hết thảy các việc ác đều không làm, đều không được làm, 

hết thảy việc thiện lành đều phải làm, phải phụng hành. Như vậy 

thì có thể trở thành thiện nam tử, thiện nữ nhân như trong kinh đã 

nói, họ sẽ có tư lương để vãng sanh.  

Chúng ta phải biết, kỳ thực bổn tánh của con người vốn là 

thiện, mỗi người vốn dĩ đều không hề khác biệt. Người học Phật 

chúng ta càng hiểu rõ hơn. Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi thành 

đạo dưới cội cây Bồ Đề, câu đầu tiên Ngài đã nói rằng: “Chúng 

sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai”. Chúng sanh và Như 

Lai không hề khác biệt. Chư Phật có trí huệ đức tướng của Như 

Lai, chúng sanh như chúng ta cũng đều có, bạn cũng có, tôi cũng 

có. Đã có vậy tại sao không sánh bằng chư Phật Như Lai vậy? Tại 
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sao chúng ta khác biệt với Thánh Hiền xa như vậy? Không phải 

vì trên bổn tánh của chúng ta có gì khác biệt, trên bổn tánh không 

có khác biệt. Đó là vì tập khí của chúng ta, chúng ta lớn lên đã 

tiêm nhiễm những tập khí tật xấu đó.  

Trong “Tam Tự Kinh” nói: “Nhân chi sơ, tánh bổn thiện, 

tánh tương cận, tập tương viễn”. Tập khí tật xấu khiến chúng ta 

cách xa Thánh Hiền nhân, chư Phật Bồ Tát, nhưng chúng ta biết 

những tập khí tật xấu đó vốn dĩ đều không có. Vốn dĩ đã không 

có thì chúng ta có lòng tin rằng có thể trừ bỏ chúng. Chúng ta vốn 

có bổn thiện, vốn có trí huệ đức tướng của Như Lai thì chúng ta 

có thể hồi phục lại. Cho nên “Dù còn xa, cũng dần kịp”, dần dần 

chúng ta cũng có thể trở thành Thánh Hiền. Mạnh Tử nói rằng: 

“Ai cũng có thể trở thành Nghiêu Thuấn”. Nghiêu Thuấn là Thánh 

Hiền nhân, mỗi người chúng ta đều có thể trở thành Thánh Hiền 

nhân như Nghiêu Thuấn. Xin xem câu tiếp theo: 

“Thấy người xấu, tự kiểm điểm. Có thì sửa, không cảnh 

giác” 

Điều này ý nói nhìn thấy người khác không tốt, có khuyết 

điểm, có chỗ xấu ác thì chúng ta nên dùng thái độ gì? Có phải là 

phê bình họ thậm chí là đi khắp nơi nói thị phi hay không? Không 

phải, mà phải quay lại suy xét chính mình, xem mình có hay 

không, tự mình phản tỉnh một chút. Bởi vì bản thân chúng ta 

không dễ dàng nhìn ra lỗi lầm của mình mà thường rất khó khăn. 

Bạn dễ dàng nhìn ra lỗi lầm của người khác. Thấy lỗi lầm của 

người khác thì phải như thế nào? Lập tức nghĩ xem bản thân mình 

có hay không, “lấy người làm gương, có thể hiểu rõ được mất”. 

Bản thân mình có thì phải lập tức sửa đổi, “có thì sửa”. Nếu bản 

thân không có, không có thì càng phải cố gắng phát huy, cảnh 

giác, không để tương lai mình phạm phải những lỗi này.  

Đó chính là như Khổng Tử đã nói: “Ba người cùng đi, ắt có 

người là thầy ta”. Ba người này là ba người nào? Một người là 

người thiện, họ có những ưu điểm tốt. Một người là người bất 
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thiện, họ có những khuyết điểm rất xấu ác, còn một người nữa là 

chính mình. Ba người này cùng đi với nhau thì nhất định có người 

làm thầy của ta. Tức là hai người họ đều là thầy của mình. Người 

thiện dạy ta thấy người Hiền phải học tập, cố gắng hướng thiện. 

Người ác, người bất thiện dạy ta phải phản quan nội tỉnh xem 

mình có những tật xấu, có những khuyết điểm đó hay không. Có 

thì phải nhanh chóng sửa lại, không có thì khuyến khích, tương 

lai không được vi phạm. Cho nên, “chọn điểm tốt của người để 

học tập, còn khuyết điểm của họ thì để sửa đổi”, chính là đạo lý 

này.  

Ba người cùng đi không phải là tùy tiện tìm ba người, trong 

đó có một người là thầy của mình, giải thích như vậy thì quá nông 

cạn. Ba người chính là gì? Người thiện và người bất thiện, hai 

người đó đều là thầy của chúng ta. Nhìn thấy thiện mà không biết 

noi theo thì đó gọi là “tự chê tự bỏ”. Thấy ác, thấy bản thân mình 

cũng có những điểm xấu ác, những khuyết điểm như vậy mà 

không chịu sửa đổi thì đó gọi là “tự gạt mình”. Những điều này 

đều phải trừ bỏ. Xin xem câu tiếp theo: 

“Chỉ đức học, chỉ tài nghệ. Không bằng người, phải tự 

gắng” 

Câu này ý nói khi chúng ta ở cùng bạn học, nhìn thấy bốn 

phương diện “Đức, Học, Tài, Nghệ” của họ đều tốt hơn mình thì 

chúng ta phải tự nỗ lực hơn, học tập họ, cố gắng nâng cao chính 

mình, gắng sức để theo kịp họ.  

“Đức”, chúng ta biết đức là chỉ đạo đức. Thời xưa nói bát đức 

là “Hiếu, Đễ, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ”. Đây là bát đức, 

những đức hạnh này là căn bản để làm người. Khổng Tử cũng có 

năm đức, là do học trò của Khổng Tử tán thán thầy, nói Khổng 

Tử có “Ôn, Lương, Cung, Kiệm, Nhượng”, là Ôn hòa, Thiện 

lương, Cung kính, Tiết kiệm, Nhẫn nhường. Năm đức này cũng 

thuộc về Đức, đều là những đức hạnh rất tốt mà chúng ta nên tu 

dưỡng, đó gọi là phẩm đức của Thánh Hiền.  



 

13 

“Học” đương nhiên là học vấn, bao gồm cả tri thức, chúng ta 

phải cố gắng học tập giáo dục của Thánh Hiền.  

“Tài” là chỉ tài hoa, tài nghệ, tài năng.  

“Nghệ” là chỉ tài nghệ, nghệ thuật, những điều này chúng ta 

nên cố gắng nỗ lực để nâng cao. 

Con người phải biết hiếu học, người hiếu học thì gần với trí. 

Người hiếu học thì tương tự người trí. Nếu không hiếu học, nhìn 

thấy người khác đều giỏi hơn chúng ta mà chúng ta vẫn còn cam 

tâm đọa lạc, không chịu cố gắng khích lệ, không chịu nâng cao 

chính mình thì chúng ta hiểu được đây gọi là “cam tâm đọa lạc”, 

đó là điều rất đáng hổ thẹn. Chúng ta biết “Sỉ” thì gần với “Dũng”, 

hiểu được chúng ta không bằng người là nỗi nhục của chúng ta 

thì chúng ta phải cố gắng để theo kịp họ, đó là chân thật dũng 

mãnh.  

Trên con đường học Phật, chúng ta nhìn thấy những Tổ sư 

Đại đức xưa nay các Ngài có thể thành tựu. Hiện tại nhìn thấy lão 

Pháp sư của chúng ta, nhìn thấy những đồng học ở bên cạnh 

chúng ta rất tinh tấn, rất nỗ lực, họ đều tiến bộ còn chúng ta vẫn 

lòng vòng ở dưới, đây là nỗi nhục nhã của chúng ta, chúng ta phải 

“không bằng người, phải tự gắng”. Xin xem câu tiếp theo: 

“Nếu quần áo, hoặc ăn uống. Không bằng người, không 

nên buồn” 

Câu này nói, nếu trên phương diện y phục, ăn uống không tốt 

bằng người khác thì trong tâm cũng đừng nên buồn rầu khó chịu. 

Vì sao? Bởi vì người chân thật học đạo, các bậc chánh nhân quân 

tử chân thật có phẩm đức thì những thứ họ ngưỡng mộ không phải 

là quần áo ăn uống. Họ ngưỡng mộ bốn điều phía trước vừa nói 

là “Đức, Học, Tài, Nghệ” của người, cái họ ngưỡng mộ là đạo, 

cho nên người xưa nói rằng: “Quân tử cầu đạo không cầu thực, 

lo đạo không lo nghèo”. Nếu bản thân không có đạo, không có 

đức hạnh, không có học vấn, đây là điều khiến chúng ta lo lắng. 
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Không phải vì quần áo không đủ đẹp, đồ ăn không đủ ngon mà 

họ lo buồn. Người như vậy gọi là tiểu nhân.  

Bạn xem những người chân thật học Phật như chúng ta, đặc 

biệt là những người trẻ tuổi như chúng ta đi trên con đường giáo 

dục Thánh Hiền. Tôi cũng đã từ bỏ công việc ở trường Đại học, 

không làm giáo sư nữa mà làm thầy giáo dạy giáo dục Thánh Hiền. 

Hiện nay, học giảng kinh thì phải biết học tập người quân tử cầu 

đạo không cầu thực. Mặc dù được lương bổng rất tốt, nhưng phải 

hiểu rằng tiền lương đó là cầu thực, hiện nay cái chúng ta cần cầu 

là đạo. Cho dù là nghèo khổ, cho dù là quần áo, ăn uống không 

được như trước kia thì trong tâm chúng ta nhất định không được 

sanh khởi mảy may chút khó chịu nào. 

Chân thật để tâm ở nơi đạo, hết thảy đều giao cho Phật Bồ 

Tát, để Phật Bồ Tát sắp xếp tương lai cho chúng ta. Không những 

giao thân mạng của mình cho Phật Bồ Tát, mà ngay đến gia đình 

của mình, tánh mạng của cả gia đình đều giao cho Phật Bồ Tát thì 

con đường tương lai nhất định sẽ xán lạn. Bạn xem trong “Luận 

Ngữ” Khổng Tử nói rằng: “Kẻ sĩ lập chí nơi đạo”. Sĩ là người đọc 

sách, người muốn học đạo của Thánh Hiền, họ lập chí cầu đạo 

“mà còn xấu hổ vì áo thô rách cơm đạm bạc thì không cần nói 

chuyện với họ”. Câu này ý nói người chân thật cầu đạo mà họ còn 

không vừa ý đối với quần áo của mình, còn cảm thấy xấu hổ vì 

quần áo không đẹp, đồ ăn không ngon, họ vẫn còn thái độ như 

vậy thì Khổng Tử nói: “Bất túc dữ nghị dã”, tức là không cần nói 

chuyện với họ nữa. Người như vậy căn bản là họ không để tâm ở 

nơi đạo. Chúng ta hiểu được điều này thì phải chân thật học cách 

làm sao để tâm mình chánh trực. Kỳ thực, khi tâm chúng ta để ở 

nơi đạo, chúng ta hiểu được mình có thể đạt được niềm vui chân 

thật từ trong chánh pháp, từ trong kinh sách của Thánh Hiền thì 

đó gọi là Pháp lạc. Khổng Tử nói rằng: “Học mà thường thực 

hành thì còn gì vui hơn”. Đây là niềm vui sướng chân thật, niềm 

hoan hỷ tuôn ra từ nội tâm. 
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Quần áo, đồ ăn không tốt không đáng để lo buồn. Bạn xem 

Hồng Ứng Minh tác giả của cuốn “Thái Căn Đàm”. Ông dùng 

“Thái Căn Đàm” ba chữ này rất có ý nghĩa. Đồ ăn của ông là gốc 

rau, nhưng ông nói đều là những lời rất trí huệ, niềm vui sướng 

có ở trong đó. Ông nói “Nhân”, là người đời, phàm phu tục tử 

“Tri danh vị vi lạc”, tức là họ chỉ biết danh văn lợi dưỡng là vui, 

họ “không biết không danh không vị là niềm vui chân thật nhất”. 

Khi chúng ta không có danh văn lợi dưỡng, mặc đồ rất giản dị, ăn 

uống cũng rất đạm bạc, trong này có niềm vui chân thật mà phàm 

phu, người đời thông thường không biết. Người đời “Biết đói rét 

là nỗi lo”. Họ chỉ biết đói bụng, lạnh giá, không quần áo, không 

đồ ăn là nỗi lo. Nhưng nếu họ “không biết đến cảnh lo đói rét thì 

càng thê thảm hơn”. Khi một người không biết đến cảnh đói rét 

có thể họ sẽ ăn tiêu phung phí, sống không thận trọng, mê hoặc 

điên đảo, tạo nghiệp trong phước báo đó. Phải biết đây chính là 

điều khiến con người lo lắng nhất. Bản thân họ không biết đến 

nỗi lo đó. Người ngoài, người có đạo đức, có học vấn nhìn thấy 

rất rõ ràng, tương lai họ phải đọa ác đạo, đây mới là cái chân thật 

đáng lo. Xin xem câu tiếp theo: 

“Nghe lỗi giận, nghe khen vui. Bạn xấu đến, bạn hiền đi” 

Câu này nói khi kết giao với bạn bè cần giữ một niềm tin như 

thế nào? Chương này nói về “Tín”. Bạn xem vừa rồi nói tới cái 

đáng ngưỡng mộ là “Đức, Học, Tài, Nghệ” chứ không phải là lo 

lắng về ăn uống y phục. Đây là một loại lòng tin. Điều phía sau 

này là nói khi ở cùng bạn bè, chúng ta đều hy vọng được ở cùng 

bạn lành để có thể nâng cao bản thân. Nhưng bạn muốn có những 

người bạn tốt chân thật thì mấu chốt vẫn phải dựa vào chính mình. 

Vì sao? Ví dụ trong tâm chúng ta không có thái độ tốt, bạn tốt ở 

trước mặt nhưng thường bỏ lỡ cơ hội. Vậy vấn đề nằm ở đâu? 

Điều này là một vấn đề “Nghe lỗi giận, nghe khen vui”. Nghe thấy 

người khác nói lỗi lầm của mình thì liền nổi giận, tức giận, trong 

tâm vô cùng khó chịu. Thậm chí có lúc bạn vì muốn thể hiện mình 

có tu dưỡng nên nghe thấy người khác khuyên can mình, thì bề 
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ngoài tuy không biểu hiện ra dáng vẻ tức giận nhưng trong tâm 

đã khởi lên sân giận. 

Khi chúng ta nghe thấy người khác khen ngợi rằng “Anh tu 

đạo rất có công phu, niệm Phật có thể niệm một ngày một đêm 

không ngủ nghỉ, thật cừ khôi”, “Anh giảng kinh nói pháp rất hay”, 

bạn nghe thấy những lời tán thán mình thì dương dương tự đắc. 

Nếu như vậy thì ai sẽ đến thân cận bạn? Vậy thì những người 

không phê bình lỗi lầm của bạn sẽ đến, họ đến a dua nịnh hót bạn, 

đến đều tán thán bạn rất tốt rất giỏi, những người khiến bạn dương 

dương tự đắc sẽ đến tụ hội cùng bạn. Những người bạn chân thật 

cho bạn những lời khuyên thẳng thắn, những người bạn tốt giúp 

bạn nâng cao đạo đức học vấn thì họ sẽ rời xa, họ sẽ không ở cùng 

bạn. Vì sao vậy? Bởi vì họ khuyên bảo bạn nhưng bạn không thể 

tiếp nhận, mà họ lại không biết nịnh hót bạn nên đương nhiên họ 

sẽ rời xa bạn. Vậy cuối cùng ai là người chịu ảnh hưởng? Vẫn là 

chính mình chịu ảnh hưởng. Cho nên nghe lỗi lầm, người xưa nói 

rằng: “Được người chỉ ra lỗi lầm thì vui mừng”. Điều này vô cùng 

quan trọng. Nghe người khác nói lỗi của mình thì chính là lúc 

mình nên sửa đổi cái lỗi đó. Người ta nếu không phải là bạn bè tri 

kỷ, không phải là người chân thật từ bi thì họ sẽ không chịu nói 

ra lỗi của bạn, để tránh đắc tội với bạn. Cho nên chúng ta cảm ơn 

đội đức họ còn không kịp thì làm sao có thể nổi giận được chứ? 

Nổi giận rất phiền phức, nổi giận chắc chắn ảnh hưởng đến 

sức khỏe của chúng ta. Ở Mỹ có một nhà sinh lý học tên là Elma, 

nhà khoa học này nghiên cứu khi con người nổi giận, ông đã 

nghiên cứu như thế nào? Ông lấy một ống nghiệm nước hòa vào 

nước đá để đúng ở 0oC. Khi nước ở 0oC, một người sau khi nổi 

giận xong thổi hơi thở vào ống nghiệm này, kết quả màu sắc của 

chất kết tủa biến thành màu tím, rất đáng sợ. Phải biết rằng máu 

trong cơ thể của chúng ta đều là nước, trong cơ thể người bảy 

mươi phần trăm là nước. Hóa ra khi chúng ta nổi giận thì lượng 

nước này đều biến thành kết tủa màu tím. Bạn nghĩ xem vậy thì 

thân thể làm sao có thể khỏe mạnh được chứ? Cho nên một lần 
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nổi giận sẽ khiến thân thể tổn hại vô cùng lớn, ăn bao nhiêu chất 

dinh dưỡng cũng không bù lại được, trong cơ thể có độc tố. Trong 

“Văn Sao” Ấn Quang Đại sư nói rằng: “Phụ nữ nếu nổi giận thì 

không được cho con bú sữa”. Bởi vì họ nổi giận thì sữa trong 

người đều có độc tố, trẻ nhỏ sau khi bú xong, nghiêm trọng hơn, 

thậm chí có thể sẽ chết. Nhà sinh lý học Elma này đã lấy nước mà 

những người nổi giận thổi hơi thở vào đem cho chuột bạch uống, 

đem nước tức giận này tiêm vào người chuột bạch, kết quả sau 

khi tiêm xong vài phút thì những con chuột bạch này đều chết hết. 

Có thể thấy nổi giận có hại vô cùng lớn. 

Cho nên, khi chúng ta nghe người nói lỗi mình mà nổi giận 

thì sẽ sanh ra ảnh hưởng không tốt đối với thân tâm. Những lúc 

này thì tiểu nhân và những người bạn xấu thường sẽ tụ hội lại với 

nhau. Cái gì gọi là bạn xấu? Trong “Luận Ngữ” có một định nghĩa 

về bạn xấu. Ba hạng người là bạn xấu. Loại thứ nhất là “bạn nịnh 

hót”, tức là chỉ những người giỏi nịnh bợ, nịnh hót, những người 

này là bạn xấu. Một loại nữa là “bạn a dua”, tức là họ giỏi xu nịnh, 

lấy lòng bạn, nói những lời ngon ngọt để lừa gạt bạn. Loại thứ ba 

là “bạn khéo nói”, tức là họ giỏi ăn nói, rất có khẩu tài, thậm chí 

họ có thể nói những chuyện thị phi thành điên đảo, nói giả biến 

thành thật. Những loại người đó đều là tiểu nhân, bạn xấu, họ nhất 

định sẽ kéo bạn xuống nước. Do vậy nên như thế nào? Nên kết 

giao với bạn tốt.  

Bạn tốt là như thế nào? Bạn tốt cũng có ba loại. Một loại là 

“bạn chánh trực”, “bạn thành thực”, và “bạn kiến thức sâu rộng”. 

Bạn chánh trực tức là người chánh trực, tính tình cương trực, đó 

là người quân tử, họ kết giao với bạn thì đạo đức học vấn của bạn 

sẽ được nâng cao. Bạn thành thực tức là họ rất trung thực, trọng 

chữ tín, còn có thể khoan dung, đó chính là lượng. Phía sau nói là 

“trực lượng sĩ”, lượng cũng chính là ý nghĩa như vậy. Còn có 

những người bạn hiểu nhiều, bác học hiểu rộng, người rất có học 

vấn, những người này đều là bạn tốt. 
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Cho nên, bên cạnh có bạn tốt chân thật hay không, trên đường 

Bồ Đề của chúng ta có thể thuận buồm xuôi gió hay không thì bạn 

lành là một nhân tố quyết định. Muốn có thầy tốt, bạn lành thì 

mấu chốt không ở chỗ họ mà nằm ở chỗ chúng ta đối đãi với 

những người bạn tốt này như thế nào. Khi nghe thấy những lời 

khuyên bảo thẳng thắn của họ thì nên nghe lỗi thấy vui, lập tức 

sửa đổi bản thân. Nghe thấy những lời tán dương thì “nghe khen 

sợ”, rất sợ hãi người khác tán thán, sợ điều gì? Danh không xứng 

với thực, trong tâm có một tâm lý cảnh giác sợ sệt, được người 

trọng mà lo sợ. Người như vậy thì tự nhiên sẽ có nhiều thầy giỏi 

bạn lành, đạo nghiệp sẽ thăng tiến rất nhanh. Những điều này 

chúng ta nên bồi dưỡng từ nhỏ. 

Hôm nay đã hết giờ rồi, chúng tôi tạm thời giảng đến đây. 

Cùng thời gian này ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học tập. Xin 

cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật! 

 

   


