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Chôn Nhö, ngaøy 02/4/2007 

TRAU DỒI ĐỨC HẠNH - 

VẤN ĐỀ SÁM HỐI 
Thieän Taâm vaán ñaïo 

Hoûi: Kính thöa Thaày! 

Con Thieän Taâm kính leã Thaày! 

Thöa Thaày, vöøa roài con xem trong taäp 

Giaùo AÙn Reøn Nhaân Caùch - Taäp 2, con coù thaáy 

sau caâu chuyeän “Söï hi sinh cao caû” Thaày coù 

trích daãn raèng caâu chuyeän naøy ñöôïc ruùt ra töø 

taäp saùch cuûa Phan Thanh Anh, bieân soaïn 149 

caâu chuyeän thaám ñaãm tình ngöôøi. Ñoïc ñeán ñaây 

con suy nghó: Nhöõng caâu chuyeän naøy coù theå 

giuùp cho con thoâng caûm nhieàu hôn veà noãi khoå 

cuûa con ngöôøi; nhöõng caâu chuyeän naøy ngôïi ca 

nhöõng taám loøng toát ñeïp, cao caû cuûa con ngöôøi. 

Neáu ñöôïc ñoïc chaéc coù leõ seõ giuùp con trau doài 

veà ñöùc hieáu sinh cuûa mình theâm saâu ñaäm hôn 

nöõa. 

Nghó nhö vaäy neân con ñaõ hoûi thaêm coâ UÙt 

coù bieát cuoán saùch naøy khoâng? Coù theå mua giuùp 

con khoâng? Vaø coâ UÙt ñaõ hoûi Thaày… 
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Thöa Thaày! Lieäu söï suy nghó cuûa con nhö 

vaäy coù gì sai soùt khoâng haû Thaày?  

Con nghó raèng nhöõng caâu chuyeän nhö 

vaäy seõ giuùp cho con coù theâm nhöõng baøi hoïc 

phong phuù, phaûi khoâng thöa Thaày? Nhaát laø 

nhöõng caâu chuyeän naøy ñaõ ñöôïc Thaày xem xeùt. 

Neáu khoâng coù ñieàu chi trôû ngaïi, con kính 

xin Thaày cho pheùp con ñöôïc xem taäp saùch naøy 

Thaày nheù! Con xin caùm ôn Thaày! 

Ñieàu thöù hai con cuõng xin ñöôïc trình baøy 

leân Thaày kính mong Thaày chæ daïy cho chuùng 

con ñöôïc thoâng toû. Ñoù laø vieäc saùm hoái, xin loãi 

vaø nghi thöùc saùm hoái  xin loãi cuûa cuûa caùc tu 

sinh trong lôùp hoïc khi phaïm phaûi sai laàm. 

Ví duï nhö khi con bò nguû daäy quaù giôø quy 

ñònh do ñoàng hoà bò truïc traëc khoâng ñoå chuoâng 

vaø do con bò nguû meâ. Nhö vaäy laø con phaïm 

giôùi vaø con phaûi saùm hoái nhö theá naøo? 

Hoaëc khi con coù ñieàu chi sô suaát vôùi lôùp 

hoïc. Sau ñoù con hoái haän vaø muoán noùi lôøi xin 

loãi. Trong tröôøng hôïp naøy con neân coù haønh 

ñoäng xin loãi nhö theá naøo? vaø saùm hoái nhö theá 

naøo cho ñuùng tö caùch vaø nghi thöùc, thöa 

Thaày? 
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Vöøa qua, lôùp hoïc chuùng con ñaõ xaûy ra 

nhieàu tröôøng hôïp tu sinh saùm hoái. Con nhaän 

thaáy tu sinh tröôùc heát laïy Phaät 3 laïy, xaù 1 xaù; 

sau ñoù laïy hình Tröôûng laõo 3 laïy, xaù 1 xaù; keá 

tieáp laïy thaày ñöùng lôùp 3 laïy, xaù 1 xaù vaø sau 

cuøng laïy ñaïi chuùng 3 laïy, xaù 1 xaù. Tieáp theo 

tu sinh saùm hoái laàm loãi cuûa mình ñaõ lôõ phaïm 

vaø noùi leân thieän chí söûa ñoåi cuûa chính mình. 

Sau cuøng tu sinh laïy vaø xaù nhö treân moät laàn 

nöõa vaø chôø thaày ñöùng lôùp noùi leân lôøi saùch taán, 

chöùng nhaän,… 

Theo con, vieäc xin loãi vaø saùm hoái laø moät 

haønh ñoäng cao quyù noùi leân söï aên naên hoái haän 

cuûa mình, ñeå uoán naén mình theo con ñöôøng 

ñaïo ñöùc hieáu sinh. Ñaây laø moät ñieàu ñaùng kích 

leä. Tuy nhieân, nghi thöùc treân ñaây con caûm 

thaáy coù phaàn chöa oån, vaø ñaây cuõng chæ laø söï 

nhìn nhaän chuû quan cuûa con thoâi. Con xin 

kính trình leân ñaây vaø kính xin Thaày chæ daïy! 

Vieäc quyø laïy thaày ñöùng lôùp vaø toaøn theå 

ñaïi chuùng con ngaïi raèng coù theå laøm toån ñöùc 

cho moïi ngöôøi ñöôïc laïy khoâng? Bôûi vì chöa coù 

ai Voâ Laäu caû. Con nghó nhö vaäy coù sai khoâng? 

Treân ñaây laø nhöõng söï suy nghó vaø thaéc 

maéc cuûa con veà nghi thöùc saùm hoái. Con kính 

mong Thaày töø bi chæ daïy cho chuùng con ñöôïc 
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thoâng toû, ñeå coù ñöôïc nhöõng nghi thöùc vaø haønh 

vi phuø hôïp vôùi ñaïo ñöùc cuûa con ngöôøi trong 

caùch ñoái xöû vôùi nhau. 

Con xin caùm ôn Thaày! 

Kính thö, 

Con, Thieän Taâm 

Ñaùp: Ngaøy 8 - 5 - 2007 

Kính göûi: Thieän Taâm! 

Saùch nhöõng göông ñöùc haïnh caùc con neân 

ñoïc, vì noù noùi leân ñöôïc nhöõng ñöùc hi sinh cao 

caû vì loøng yeâu thöông moät höôùng. 

Veà saùm hoái, moät thaùng coù hai ngaøy, ngaøy 

14 vaø ngaøy 30. Ai coù laøm loãi thì vaøo ngaøy ñoù 

xin phaùt loà thænh nguyeän saùm hoái. 

Tröø hai ngaøy ñoù khi caùc con coù loãi ñeàu 

ñeán rieâng moät vò Thaày giôùi ñöùc nghieâm chænh 

töï phaùt loà xin saùm hoái.  

Ngaøy 14 vaø ngaøy 30 laø ngaøy saùm hoái 

tröôùc chuùng ñoâng ngöôøi nhö caùc con ñaõ saùm 

hoái trong lôùp.  

Muïc ñích saùm hoái tröôùc chuùng laø ñeå dieät 

ngaõ, coøn saùm hoái rieâng laø ñeå khoâng coøn vi 

phaïm loãi laàm ñoù nöõa. 
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Moät ngöôøi laøm loãi quyø laïy tröôùc chuùng laø 

ñeå ñaïi chuùng laáy ñoù laøm göông maø khoâng vi 

phaïm loãi, chöù khoâng phaûi chuùng toån ñöùc. 

Ngöôøi laøm loãi laø ngöôøi ñaõ maát ñöùc haïnh, 

cho neân laïy chuùng laø ñeå caàu xin nhöõng ñöùc 

haïnh mình ñaõ ñaùnh maát. 

Sau naøy coù duyeân Thaày veà toå chöùc ngaøy 

thænh nguyeän ngaøy saùm hoái thì caùc con môùi 

ñöôïc hoïc ñöùc hieáu sinh khieâm haï khi coù loãi 

cuõng nhö khi khoâng coù loãi. 

Thaêm vaø chuùc caùc con tu taäp xaû taâm cho 

thaät toát! 

Thaày cuûa con 

     

-------- 

 

Phuï baûn: Buùt tích baøi vaán ñaïo trang sau: 
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