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Lãi ích cça nói lÝi thành th-t
*Thích
¡t Ma PhÕ Giác
Thành th-t
là mÙt éc tính tÑt ¹p thÃ hiÇn nhân cách sÑng
cça chính mình, bao giÝ cing em l¡i cho ng°Ýi niÁm
vui vô h¡n. Nhïng lÝi nói thành thñc là ch¥t liÇu cça
sñ th-t thà ch¥t phác không làm cho chúng ta tÑn kém
tiÁn b¡c hay hao tÕn séc lñc. Nó em l¡i nhiÁu ích
lãi và làm cho ng°Ýi nghe °ãc an çi, khích lÇ và
làm cho tình thân giïa ta vÛi ng°Ýi khác °ãc thêm
th¯m thi¿t -m à. "ThuÑc ¯ng dã t-t, ng°Ýi
th-t m¥t lòng".

Có mÙt
chú bé nhÝ sÑng thành th-t mà sau này °ãc làm hoàng
tí và k¿ thëa ngôi vua. SÑng trên Ýi này ít có
ng°Ýi dám nhìn nh-n sñ th-t và nói lên sñ th-t,
chính vì th¿ mà chúng ta sÑng vÛi nhau b±ng hình théc
gi£ dÑi bên ngoài nhiÁu h¡n, cho nên r¥t khó tìm mÙt
ng°Ýi sÑng chân th-t hoàn toàn.Â

Ngày xía
ngày x°a có mÙt ông vua sÑng r¥t nhân të và ¡o éc,
chÉ c°Ûi mÙt hoàng h-u ngoài ra ch³ng có thê thi¿p
gì c£. TrÝi xui ¥t khi¿n th¿ nào mà hai ng°Ýi ch³ng
sinh °ãc chàng trai nào, mà chÉ có mÙt cô công chúa
duy nh¥t. Hai ng°Ýi mÛi bàn cùng nhau tìm cách kén chÍn
hoàng tí t°¡ng lai trong léa tuÕi còn i hÍc tuÕi të
12 ¿n 18 tuÕi Ã t°¡ng xéng vÛi éa con gái cça
mình. Vì tuÕi này n¿u các em có nh-n théc sáng suÑt,
bi¿t sÑng chân th-t, bi¿t ti¿p thu tinh hoa cça cuÙc
sÑng và sau khi lÛn lên thì kh£ d) mÛi giúp dân chúng
sÑng an vui h¡nh phúc, an l¡c và thái bình.Â

Thay vì
theo t-p tåc cha truyÁn con nÑi ho·c truyÁn cho ng°Ýi
thân thuÙc, ông vua này l¡i mß mÙt chính sách mÛi chÍn
ng°Ýi hiÁn tài theo tinh th§n dân chç. Các thí sinh °ãc
quyÁn éng cí là các em hÍc sinh, sau khi chính théc v°ãt
qua các vòng kh£o h¡ch §u tiên vÁ các tiêu chu©n ã
°ãc chÍn lña kù càng. Vào vòng chung k¿t m×i em
°ãc nhà vua trñc ti¿p trao cho nhïng h¡t giÑng hoa,
n¿u em nào ¿n ngày ch¥m iÃm có °ãc mÙt ch-u
hoa tuyÇt ¹p thì s½ °ãc tuyÃn chÍn làm hoàng tí
và °ãc k¿ thëa ngôi vË sau này làm vua.

Th¿ là
kh¯p c£ ¥t n°Ûc tin téc °ãc truyÁn i r¥t
nhanh, ai muÑn thi làm hoàng tí ngay bây giÝ nhanh chân ¿n
Ã nh-n h¡t giÑng hoa hÓng t°ãng tr°ng cho tình yêu.
N¿u chú bé nào chm sóc Ã có mÙt ch-u hoa ¹p dâng
http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 21 July, 2018, 15:07

GiÃ¡o Há»™i Pháº-t GiÃ¡o Viá»‡t Nam Tá»‰nh Báº¡c LiÃªu

lên cho éc vua và hoàng h-u thì s½ °ãc chÍn làm
hoàng tí. Ph£i nói th-t là të x°a ¿n nay ch°a có
mÙt cuÙc thi nào ·c biÇt nh° th¿ này, chÉ ¡n gi£n
là làm sao có °ãc mÙt ch-u hoa th-t ¹p mà chính
tay nhà vua trao cho h¡t giÑng.

ThÝi gian
trôi qua th-t nhanh khi¿n ngày hÙi th°ßng théc hoa ¹p
ã ¿n, ai s½ là vË hoàng tí trong nay mai ây. Th-t
là tuyÇt ¹p làm sao âu, ch-u hoa nào cing xinh t°¡i
¹p ½ h¿t ch× chê làm cho ban giám kh£o khó mà chÍn
lña, ch°a bao giÝ mÍi ng°Ýi °ãc th°ßng théc v»
¹p cça hoa nh° hiÇn giÝ, ai cing tr§m trÓ t¯c l°ái
khen ngãi. Ban giám kh£o khó lòng mà chÍn ra ch-u hoa nào
¹p nh¥t, vì m×i ch-u Áu có nét ¹p riêng cça
nó, gia ình nào cing hy vÍng con mình s½ là hoàng tí
t°¡ng lai.Â

úng là
hÙi thi hoa ¹p ch°a tëng có të tr°Ûc ¿n nay, nhân
ngày này các mù nï giai nhân °ãc dËp ¿n kinh thành
Ã th°Ûng théc s¯c màu rñc rá cça hoa. Ai cing c£m
th¥y vui trong lòng mà nô néc háo héc trông chÝ k¿t
qu£, chÉ riêng nhà vua và hoàng h-u nét m·t không °ãc
vui cho l¯m, hình nh° có gì u©n khúc bên trong. ThÝi gian
công bÑ k¿t qu£ ã g§n kÁ chÉ còn vài phút nïa
thôi, các thi¿u nï xinh ¹p s½ bi¿t ai là hoàng tí.
Trong b§u không khí trang nghiêm l¡ th°Ýng, thÝi gian nh°
muÑn éng l¡i Ã kéo dài thêm cuÙc thi.Â

B×ng có
mÙt chú bé tr¡c Ù m°Ýi hai tuÕi trên tay ôm ch-u
¥t không ch¡y nhanh vào, khóc m¿u máu quó xuÑng b¡ch
éc vua r±ng: "Con vâng lÇnh nhà vua nh-n h¡t giÑng
vÁ rÓi mua mÙt ch-u rÓng th-t ¹p, lña thé ¥t
tÑt nh¥t và lo¡i phân ch¥t l°ãng nh¥t Ã ·t h¡t
giÑng vào. M×i ngày con siêng nng tinh c§n t°Ûi t³m
và chm sóc, nh°ng chÉ lên toàn là cÏ d¡i không, chú
bé vëa nói vëa khóc hu hu!". Lúc này s¥m chÛp b¯t
§u nÕ vang r§m nh° ang báo hiÇu mÙt tin téc gì ·c
biÇt l¯m, thiÇt trÝi không h¡i ng°Ýi chân th-t.Â

Nhà vua
mëng quá mÛi tuyên bÑ r±ng éa bé này chính là vË
hoàng tí, làm cho t¥t c£ ban giám kh£o và h¿t th£y
mÍi ng°Ýi Áu gi-t mình vì lÝi tuyên bÑ ó. Ñ
ai bi¿t có gì mÝ ám bên trong, không l½ ông vua bË bÇnh
tâm th§n hay sao? HÙi thi hoa ¹p Ã kén chÍn hoàng tí
tr°Ûc lÝi tuyên bÑ cça vua làm cho mÍi ng°Ýi ng¡c
nhiên, Óng la ó lên ph£n Ñi thái Ù Ùc tôn cça
nhà vua t¡i sao có chuyÇn l¡ lùng ¿n nh° th¿. Lúc
này vua mÛi të tÑn tr£ lÝi: "Ta mß hÙi thi hoa
¹p là cÑ ý chÍn ng°Ýi bi¿t sÑng thành th-t và
không bao giÝ bi¿t gian dÑi mÙt ai Ã sau này giúp dân
chúng an c° l¡c nghiÇp trên tinh th§n th°¡ng yêu oàn
k¿t giúp á l«n nhau. Xin th°a vÛi t¥t c£ liÇt vË
khách quý cùng t¥t c£ bà con cô bác g§n xa, nhïng ch-u
hoa ¹p này là të sñ gian dÑi cça các thí sinh".
Nói ¿n ây nhà vua b×ng d°ng dëng l¡i Ã chÝ xem
sñ ph£n kháng cça mÍi ng°Ýi ra sao?Â
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Không khí
hÙi hoa bây giÝ có khác, t¥t c£ Áu trß vÁ sñ im
l·ng Ã l¯ng nghe nhà vua gi£i thích. "H¡t giÑng
mà ta trao cho các thí sinh, ta Áu luÙc chín h¿t thì làm
gì có nhïng ch-u hoa ¹p nh° th¿ này. T¥t c£ thí
sinh Áu gi£ dÑi, riêng chú bé này là ng°Ýi bi¿t
sÑng thành th-t nên xéng áng °ãc ta chÍn làm hoàng
tí và ta s½ nh°Ýng ngôi vua l¡i Ã lên làm thái
th°ãng hoàng". ây là mÙt buÕi làm viÇc, mÙt
buÕi nghiên céu lÝi Båt d¡y Ã mà tu hÍc trong quãng
Ýi còn l¡i.Â

Thành th-t
là mÙt éc tính tÑt ¹p thÃ hiÇn nhân cách sÑng
cça chính mình, bao giÝ cing em l¡i cho ng°Ýi niÁm
vui vô h¡n. Nhïng lÝi nói thành thñc là ch¥t liÇu cça
sñ th-t thà ch¥t phác không làm cho chúng ta tÑn kém
tiÁn b¡c hay hao tÕn séc lñc. Nó em l¡i nhiÁu ích
lãi và làm cho ng°Ýi nghe °ãc an çi, khích lÇ và
làm cho tình thân giïa ta vÛi ng°Ýi khác °ãc thêm
th¯m thi¿t -m à. "ThuÑc ¯ng dã t-t, ng°Ýi
th-t m¥t lòng".Â

M·t khác,
ß Ýi có nhïng lÝi nói khó nghe, làm m¥t lòng ta cça
nhïng ng°Ýi th³ng tính nh°ng hÍ chÉ có ý tÑt là
muÑn ta sía sai, th¥y °ãc l×i l§m cça mình, iÁu
ó chân thành và áng quý bi¿t bao, ó là nhïng lÝi
th-t m¥t lòng. Tuy th¿, có nhïng lÝi ngÍt ngào, êm
tai, r¥t °ãc lòng ta, nh°ng ó là nhïng lÝi dÑi
trá, xu nËnh, không hÁ t¡o cho ta mÙt iÁu tÑt nào
c£, ¥y là nhïng lÝi ngÍt m-t ch¿t ruÓi cça
nhïng k» x£o quyÇt, gian ngoa.Â

Th¿ nên,
trong lÝi nói c§n có sñ chân thành, không vË k÷, không
vå lãi thì mÛi ¡t °ãc thành công trong giao ti¿p.
Vì th¿, m×i ngày °ãc sÑng, ta hãy bi¿t chÍn nhïng
lÝi hay ý ¹p mà nói, phù hãp vÛi nhïng ¡o lý làm
ng°Ýi, h°Ûng tÛi ý ngh)a cao ¹p cça lÝi nói Ã
làm phong phú thêm nét ¹p vn hóa cça nhân lo¡i. Ã
¡t °ãc nhïng tình c£m trong lÝi n ti¿ng nói, ta
c§n ph£i bi¿t kiÁm ch¿ nhïng c£m xúc tiêu cñc nh°
nóng n£y, gi-n dï, quát m¯ng, nh¥t là vÛi nhïng
ng°Ýi thân yêu cça chúng ta.Â

Và mÙt
iÁu r¥t quan trÍng nïa là ta nên suy ngh) th-t c©n
th-n tr°Ûc khi nói ra iÁu mình ngh), xem iÁu ó có
phù hãp vÛi hoàn c£nh lúc ¥y hay không Ã tránh làm
tÕn th°¡ng ng°Ýi khác, b±ng ph°¡ng châm: "UÑn
l°ái b£y l§n tr°Ûc khi nói.

D) nhiên,
chúng ta không nên nói vÛi nhau nhïng lÝi gi£ dÑi. Trái
l¡i, chúng ta c§n nói lÝi thành th-t vÛi nhau b±ng
trái tim hiÃu bi¿t và yêu th°¡ng. Ng°Ýi sÑng trung thñc
là ng°Ýi luôn bi¿t tôn trÍng sñ th-t, tôn trÍng l½
ph£i, sÑng ngay th³ng, th-t thà và can £m nh-n l×i
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khi mình m¯c ph£i khuy¿t iÃm mà cÑ g¯ng sía sai.
SÑng trung thñc giúp ta nâng cao ph©m giá, làm lành m¡nh
các mÑi quan hÇ xã hÙi và s½ °ãc mÍi ng°Ýi tin
yêu, kính trÍng. Do ó, cây ngay không sã ch¿t éng,
ng°Ýi th-t không sã m¥t lòng.

MÙt lÝi
nói thi¿u suy ngh) °ãc ví nh° Õ thêm d§u vào lía,
làm bëng lên sñ téc gi-n, thiêu hçy h¿t tình ngh)a
anh em. H¡n nïa, trong cuÙc sÑng cça chúng ta m×i ng°Ýi
m×i tính n¿t, m×i ng°Ýi mÙt kiÃu sÑng, m×i ng°Ýi
Áu có cách nói khác nhau nên khó có thÃ tránh °ãc
h¿t nhïng va ch¡m, nhïng bñc bÙi, nhïng phiÁn muÙn
khÕ au. NhiÁu khi chính chúng ta l¡i là nhïng ng°Ýi
gây ra nhïng au khÕ, phiÁn muÙn cho ng°Ýi khác chÉ
b±ng nhïng lÝi nói thi¿u cân nh¯c tr°Ûc sau.Â

ôi lúc
chúng ta chÉ muÑn nói cho s°Ûng cái miÇng cça mình,
nh°ng l¡i không Ã ý ¿n n×i au cça ng°Ýi khác,
vì nhïng lÝi inh tai i¿c óc cça ta vëa mÛi thÑt
ra. Do ó, nß nå c°Ýi trên môi là iÁu c§n thi¿t
trong cuÙc sÑng, nó luôn em l¡i niÁm vui cho nhiÁu
ng°Ýi. Dña vào lÝi nói cách théc diÅn t£ cça ng°Ýi
khác, ta có thÃ bi¿t °ãc ph§n nào tâm t° cça hÍ
ang muÑn gì. °ãc yêu m¿n và kính trÍng hay bË
khinh bÉ và ghét bÏ, mÙt ph§n lÛn là do cái l°ái và
lÝi nói cça chúng ta. Nh° th¿, cái l°ái ã óng mÙt
vai trò quan trÍng trong viÇc hình thành uy tín và giá trË
cça m×i ng°Ýi, úng nh° câu danh ngôn: L°ái ng°Ýi
khôn ngoan làm nên sñ sÑng, còn miÇng k» ngu gây thù
chuÑc oán.

Do ó, ta
c§n ph£i bi¿t ¯n o cân nh¯c trong cách n nói cça
mình Ã tránh i nhïng hiÃu l§m áng ti¿c, mà làm
au khÕ cho ng°Ýi khác. Chúng ta sí dång lÝi nói nh°
là mÙt ph°¡ng tiÇn Ã nÑi k¿t yêu th°¡ng, giúp
chúng ta c£m thông và xích l¡i g§n nhau h¡n, vui lòng
khách ¿n vëa lòng khách i là v-y. Ý théc °ãc
t§m quan trÍng cça lÝi nói, chúng ta hãy nên nói lÝi
thành th-t và lÝi nói ¥y bao giÝ cing °ãc các b-c
hiÁn Thánh khen ngãi.

Sß d) con
ng°Ýi khác vÛi con v-t ß ch× con ng°Ýi bi¿t sí
dång lÝi nói làm ph°¡ng tiÇn giao ti¿p vÛi ng°Ýi
khác, bÙc lÙ suy ngh), c£m xúc cça mình. Và câu chuyÇn
trên là mÙt minh chéng thi¿t thñc trong cuÙc sÑng mà
các em c§n ph£i cÑ g¯ng hÍc hÏi và b¯t ch°Ûc làm
theo. Nh° chúng ta ã th¥y chú bé kia nhÝ bi¿t sÑng
thành th-t không gian dÑi mà dám can £m ôm ch-u ¥t
không ¿n Ã trình bày sñ th-t. Þ Ýi có ai không
tham muÑn quyÁn cao chéc trÍng nh¥t là hÙi thi måc
ích Ã kén chÍn hoàng tí, ó là iÁu m¡ °Ûc cao
nh¥t cça mÍi ng°Ýi trong cuÙc sÑng. Vëa có vã ¹p,
vëa là vË vua trong t°¡ng lai ai mà không ham thích. Chính
vì lòng tham muÑn ó nên các thí sinh Áu ph£i gian dÑi
Ã có nhïng ch-u hoa ¹p.Â
Â Ông vua này
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ang chÍn ng°Ýi hiÁn tài ¡o éc Ã k¿ thëa mai
sau, ó là cách duy nh¥t Ã tìm °ãc ng°Ýi nh° ý
muÑn. Cho nên sÑng thành th-t là mÙt éc tính cao quý
không thÃ thi¿u trong cuÙc sÑng cça chúng ta. Kính mong
mÍi ng°Ýi hãy nên sÑng thành th-t vÛi nhau, të ng°Ýi
lãnh ¡o ¥t n°Ûc cho ¿n thé dân b§n cùng ai cing
ý théc °ãc nh° th¿ thì th¿ gian này s½ là thiên
°Ýng cça h¡nh phúc âu còn ai gian dÑi lëa g¡t
nhau, do ó sÑng vÛi nhau b±ng trái tim yêu th°¡ng và
hiÃu bi¿t.
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