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Chôn Nhö ngaøy 08/04/2008 

PHÂN BIỆT KHÔNG TIN, 

CẢNH GIÁC VỚI NGHI NGỜ 
------ 

Hoûi: Kính thöa Thaày! 

Vöøa roài chuùng con coù thaûo luaän caùc baøi 

hoïc thì coù moät soá tu sinh coù neâu ra nhöõng thaéc 

maéc maø chuùng con trao ñoåi chöa ñöôïc saùng toû. 

Vì vaäy maø hoâm nay con xin kính trình leân 

Thaày, nhôø Thaày chæ daïy theâm cho chuùng con 

ñöôïc saùng toû hôn. 

1- Trong baøi hoïc hoâm nay chuùng con coù 

thaûo luaän ñeán “Ñöùc Caån Troïng YÙ Haønh” cuûa 

baøi “Theâm voán vaøo ñôøi”, chuùng con thaáy Thaày 

daïy laø neân “caûnh giaùc” vaø “khoâng neân tin ai 

heát” thì chuùng con coù thaéc maéc laø nhö vaäy coù 

phaûi laø “nghi ngôø” ngöôøi ta khoâng? Hay laø 

chuùng con neân hieåu theá naøo cho ñuùng ñeå khoâng 

laàm loän vôùi söï nghi ngôø? 

2- Coøn ñoaïn thöù ba noùi veà “Ñöùc Thöông 

Yeâu Tha Thöù Hieáu Sinh Khaåu Haønh”, con thaáy 

Thaày coù yù khuyeân daïy chuùng con laø neân chuù yù 
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taäp trung vaøo vieäc hoïc taäp ñeå trieån khai tri 

kieán, chöù khoâng neân tranh luaän hoaëc baøi xích, 

chæ trích laãn nhau. Vì moãi ngöôøi coù nhöõng söï 

nhìn nhaän khaùc nhau thì cuõng neâu leân söï hieåu 

bieát cuûa mình ñeå ñoùng goùp cho baøi hoïc ñöôïc 

sinh ñoäng hôn. Phaûi nhö vaäy khoâng thöa 

Thaày? 

3- Chuùng con ñoïc trong caùc baøi “Söï cao 

quyù cuûa ngheà giaùo” vaø “Ngöôøi taïo döïng nieàm 

tin” cuõng thaáy coù vaøi ñieåm coøn luùng tuùng nhö: 

Coù tu sinh cho raèng coâ giaùo quan taâm ñeán caäu 

beù Teddy nhieàu, nhö vaäy laø khoâng coâng baèng 

so vôùi caùc em khaùc. 

4- Trong baøi hoïc “Ngöôøi taïo döïng nieàm 

tin”, con khoâng thaáy Thaày phaân tích haønh 

ñoäng nhaûy leân baøn cuûa thaày Kaplan thuoäc ñaïo 

ñöùc gì? Coù theå chaáp nhaän ñöôïc khoâng? 

Treân ñaây laø nhöõng thaéc maéc cuûa chuùng 

con, kính xin Thaày hoan hyû chæ daïy theâm cho 

chuùng con ñöôïc saùng toû. Chuùng con xin caùm ôn 

Thaày. 

Kính thö, 

Con: Thieän Taâm 

Ñaùp: Ngaøy 10 - 4 - 2008. 
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1- Con muoán hoûi taâm nghi trong nguõ 

trieàn caùi tham, saân, si, maïn, nghi.  

Nghi ôû ñaây laø aùc phaùp, vaäy nghóa cuûa noù 

laø nhö theá naøo? 

Nghi ngôø laø caùi gì chöa roõ, chöa hieåu neân 

môùi nghi ngôø. Coøn ñaõ roõ, ñaõ hieåu thì khoâng 

nghi ngôø. Con ñaõ hieåu nghóa naøy chöa? 

“Khoâng tin” vaø “caûnh giaùc” laø khoâng coù 

“nghi ngôø” trong ñoù, vì “khoâng tin” vaø “caûnh 

giaùc” laø bieát roõ chöù khoâng phaûi chöa bieát roõ. 

Ví duï 1: Bieát ngöôøi ta xaáu aùc thì coøn nghi 

choå naøo? Neân caûnh giaùc vôùi nhöõng ngöôøi xaáu 

aùc. 

Ví duï 2: Bieát roõ kinh saùch Ñaïi Thöøa 

khoâng phaûi cuûa Phaät thuyeát neân khoâng tin, 

chöù ñaâu phaûi nghi ngôø.  

Nghi ngôø laø aùc phaùp cho neân khoâng bao 

giôø ai goïi noù laø Ñöùc Nghi Ngôø, nhöng khoâng 

tin vaø caûnh giaùc laø hai ñöùc:  

Ñöùc Khoâng Tin vaø Ñöùc Caûnh Giaùc. 

Khoâng neân tin ai heát laø bieát roõ moïi ngöôøi 

coøn taâm tham, saân, si, maïn, nghi ñuû neân caûnh 
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giaùc ñeà cao vôùi baát cöù ngöôøi naøo. Coøn nghi ngôø 

laø vì coù ngöôøi tham, coù ngöôøi khoâng tham. 

Söùc hieåu bieát cuûa caùc con chöa roõ thì duø 

coù giaûi thích caùch naøo thì caùc con cuõng chæ hieåu 

bieát ôû söùc mình maø thoâi. 

Ngöôøi baùn haøng ñeà cao caûnh giaùc taát caû 

moïi ngöôøi vaøo mua haøng thì ñi ñaâu coù goïi baø 

ta laø “nghi ngôø”. 

Ñoù laø traùch nhieäm cuûa ngöôøi baùn haøng 

phaûi coù ñöùc “caûnh giaùc”. 

2- Con ñaõ hieåu nghóa ñuùng yù Thaày. 

3- Nhöõng con khaùc coù tình thöông cuûa 

cha meï ñaày ñuû, neáu coâ giaùo ban cho caùc em ñoù 

baèng thöøa. Coøn Teddy ñang thieáu tình thöông 

neân coâ ban laø ñaët tình thöông ñuùng choå, ñuùng 

ngöôøi. Nhö vaäy, Teddy ñaâu coù nghóa laø hoïc troø 

cöng cuûa coâ giaùo. 

Ví duï: Trong soá hoïc sinh khaùc, coù moät em 

coù hoaøn caûnh gioáng nhö Teddy thì coâ giaùo cuõng 

seõ ban tình thöông nhö Teddy vaäy. 

4- Haønh ñoäng nhaûy leân baøn vaø nhaûy 

xuoáng baøn ñeàu laø haønh ñoäng gaây chuù yù cho hoïc 

sinh vaøo baøi hoïc lòch söû, ñoù laø loái truyeàn ñaït 

trong ngaønh sö phaïm maø thaày Kaplan saùng 
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taïo, neân ôû ñaây Thaày khoâng neâu ra noù laø ñaïo 

ñöùc gì. 

Haønh ñoäng nhaûy leân nhaûy xuoáng laø Ñöùc 

Saùng Taïo Thaân Haønh Truyeàn Ñaït nhöng Thaày 

boû qua. 

Thaêm vaø chuùc con tu taäp toát! 

Thaày cuûa con. 

 

-------- 

 

Phuï baûn: Buùt tích baûn vieát tay baøi vaán ñaïo trang sau: 
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