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Ba chân-lý ñể thành người tốt 

Tâm San 
 

Trong cuộc sống hằng ngày các bạn ñã 
chứng-kiến rất nhiều hình-thức của tính vị-tha, 
và cũng có nhiều hiện-tượng vị-kỷ giữa người 
và người. Dựa vào hai cá-tính ñó các bạn có thể 
ñoán biết ñuợc người ñó tốt hay xấu. Tính vị-
tha thể-hiện lòng từ-tâm ñem hạnh-phúc cho 
người khác còn tính vị-kỷ trái lại dành cho 
những người chỉ nghĩ ñến mình, sống chết mặc 
bay.  Họ thuộc vào hạng người chỉ ñem ñến sự 
buồn khổ cho kẻ khác. 
 

Tính vi-tha là mức thước ño lường tâm-tính 
của con người. Vị-tha là căn-bản của tình 
thương ñể tu-luyện thành người nhân-ái. Cũng 
như phải biết ñếm số thập-phân ñể học toán hay 
phải biết ñếm số nhị-phân ñể học ñiện-tử vậy. 
Không có tính vi-tha là không có tình thương, 
có tình thương mới có lòng từ bi. 
 

Bi: 
Bi là “thảm-thương”, thương-xót cái khổ 

của người ñang ñau khổ về vật-chất lẫn tinh-
thần, ñó là lòng từ-bi. Cái khổ xảy ñến với mọi 
người bất kỳ lúc nào từ khi chào ñời cho ñến 
khi chết. Thấy người buồn khổ mà thờ-ơ không 
giúp người là không thể-hiện tâm từ-bi của 
mình. Quên cái khổ của mình ñể giúp người 
bớt khổ là ñiều nên làm.  Hồi tôi còn bé vào 
học lớp ðồng-Ấu ñã học thuộc lòng bài 
“Thương người như thể thương thân” trong 
cuốn Luân-lý Giáo-Khoa-Thư lớp năm. 

 

Thấy người hoạn-nạn thì thương, 

Thấy người tàn-tật lại càng trông nom, 

Thấy người già yếu ốm mòn, 

Thuốc thang cứu giúp, cháo cơm ñở ñần, 
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Những lời giáo-huấn trên ñây ñã in sâu vào 
ký-ức của tôi.  

o  
Trí Tuệ:  
Trí-tuệ là “trí thông-minh và sáng suốt” 

thấy rõ trước những gì nên làm, những gì 
không nên làm. 

 
 

Những người có trí-tuệ siêu-ñẳng là các vị 
chân tu, các bậc cao-tăng hay các bậc hiền-triết 
ñắc ñạo có tuệ-giác cao quán-triệt tất cả sự thật 
tuyệt-ñối của thực-chất và cả trong tâm-thức 
của các Ngài, ñấy là những vị ñược mọi người 
tôn-sư học ñạo. 

Những người thông-minh uyên-bác kém 
sáng-suốt lỡ ñi lầm vào con ñường tội-lỗi nếu 
tĩnh-tâm chân-thành hối cải thì có thể xem như 
người có trí tuệ.    
 

Còn những kẻ mang tiếng trí-thức nhưng 
không biết suy-nghĩ chạy theo chủ-thuyết 
ngoại-lai mà họ cho là bất-di bất-dịch nhưng 
trái với luân-thường ñạo-lý. Họ không nhận-
thức ñược sự thật tuyệt-ñối của sự việc vì trí-
tuệ của họ không ñủ sáng-suốt ñể chế-phục 
ñược cám-dỗ của tham, sân, si nên bị kéo vào 



 

 

con ñường bất-chính. Những người này không 
thể gọi là có trí-tuệ. 
 

Vậy những người có trí-tuệ là những người 
thông-minh và minh-mẫn quán nhận mọi việc 
mình ñang làm hay sẽ làm ñể xử-thế một cách 
phân-minh chính-xác. Có thế những người có 
trí-tuệ mới kiểm-soát ñược con ñường tu-tập ñể 
trở thành người nhân-ñức. Con ñường tu-tập 
ñầy gian-nan khó ñi tới cần có nhiều  can-ñảm. 

 
Dũng: 
Dũng là “can-ñảm”, có sức mạnh về thể xác 

lẫn tinh-thần dám làm những việc mà người 
khác sợ không dám làm. Xin ñơn cử một vài 
trường-hợp dũng-cảm ñiển-hình sau: 
 

Chuyện chàng Hercules trong huyền-thọai 
Hy-Lạp giết chết con sư tử Nemea cho thấy cái 
dũng-lực của một thân hình vạm-vỡ dám chống 
lại với chúa Sơn lâm. Có thể nói sức mạnh phi-
thường này là dũng-mãnh. Nếu Hercules chế-
phục ñược con sư tử ñể nó trở nên hiền lành thì 
ñó mới là một cử-chỉ tốt nhưng tiếc rằng chàng 
ñã dùng võ-lực ñể giết nó làm cho nó ñau ñớn 
trước khi chết, một hành-ñộng trái với lòng từ-
bi. 

 
 

 
 

Lịch-sử Việt-Nam cận-ñại ghi 13 liệt-sĩ 
Quốc-Dân-ðảng bị thực-dân Pháp chém ñầu ở 
Yên-Bái; trước khi lưỡi máy chém rơi xuống 
cỗ, 13 liệt-sĩ này ñều hô to bốn chữ  “Việt-Nam 
Vạn Tuế”, một cử-chỉ ñầy dũng-khí của những 
anh-hùng cái-thế không sợ chết hy-sinh mạng 
sống vì chính-nghĩa.  

Cũng như hành-ñộng của 5 vị tướng Việt-
Nam Cọng-Hòa ñã tuẩn-tiết trong ngày 30 
tháng Tư do tinh-thần bất-khuất ñầy “dũng-
khí”.  

Chính tinh-thần này là ñộng-lực thúc-ñẩy 
những người quyết-tâm hy-sinh tính-mệnh ñể 
làm một việc có ý-nghĩa. 
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Bi, Trí, Dũng là ba yếu-tố căn-bản cần phải 
có và ñủ ñể các bạn dựa vào ñó mà tu-luyện. Bi 
và Trí, tình thương và lý-trí luôn luôn liên-kết 
với nhau ñể tạo cho các bạn một khí-thế ñúng-
ñắn với lý-tưởng cứu khổ muôn loài. Nhờ có 
tinh-thần dũng-cảm thúc ñẩy, các bạn mới tích-
cực hành-ñộng ñể ñi ñến mục-ñích. Thành-
công hay không ñều nhờ ở bản-tính của các 
bạn. Các bạn phải nhiệt-thành, kiên-nhẫn và 
quyết-chí ñi tới dù khó-khăn cũng không nãn 
lòng. 

Hành-trang mà các bạn mang theo trong 
bước ñường hành-thiện là châm-ngôn “Từ-bi, 
trí-tuệ và dũng-khí” mà các bạn ñã thông hiểu. 
Rồi duyên lành sẽ liên-tục ñến với các bạn theo 
luật nhân quả, gieo những ñiều tốt hôm nay các 
bạn sẽ gặt hái thêm nhiều ñiều may-mắn trong 
tương-lai cho ñến khi các bạn trở thành một 
người có ñức-hạnh. Trên ñường tu-tập các bạn 
sẽ có dịp gặp thêm nhiều bạn tốt cùng nhau ñi 
tới. Ý-chí ñồng-nhất và tinh-thần ñoàn-kết sẽ 
hổ-trợ cho các bạn ñể ñi ñến thành-công.  
 

Chí-khí của các bạn và của các bạn ñồng-
hành là những giòng nước trong suốt không 
vẩn ñục, những giòng nước ñồng-nhất kết-hợp 
lại cùng chảy về một nẽo như nước lũ có thể 
tẩy sạch hết những ô-nhiểm do bụi trần tham-
lam sân-hận của con người. ðược như vậy 
chúng ta sẽ không còn thấy hận-thù chết chóc, 
nơi nơi ñược an-hưởng thanh-bình hạnh-phúc.  
 

Tâm San 


