
 
     

DÕNG MÃNH PHÁT TÂM SỬA LỖI LẦM  

        Tâm Lương Đào Mạnh Xuân 

 

Xin mời quí vị đọc đoạn dưới đây trích từ chương Hai: Sửa Đổi Lỗi Lầm, Sách “Làm Chủ Vậ Mệnh” 

do Thầy Thích Minh Quang biên dịch: 

 

“………Chúng ta phải biết Chư Thiên Hộ Pháp luôn ở bên cạnh chúng ta. Chư Thiên Hộ Pháp thấy 

được tất cả những hành vi của mình, nên ta không thể lừa dối họ được. Chúng ta có thể giấu được mọi 

người làm điều sai trái, qua mặt pháp luật, nhưng không sao qua mắt được Chư Thiên Hộ Pháp. Việc 

ác của chúng ta đối với họ như soi kính, đều hiện ra rõ ràng không sót. Chúng ta cho dù giấu kín được 

tội, song Chư Thiên Hộ Pháp nhìn thấy rõ tâm can phế phủ của mình. Chúng ta khởi tâm động niệm 

như thế nào, các vị ấy đều biết rõ. Cho nên, mình biết rõ tâm niệm hành vi của mình như thế nào, Chư 

Thiên cũng biết rõ như vậy.” 

 

Xin luôn ghi nhớ điều trên để cảnh giác, xin đừng quá coi thường việc làm sai của ta không có ai hay 

biết, rồi cứ thản nhiên làm, qua mấy câu sau:  

 

Long Thần, Hộ Pháp ở quanh ta. 

Lành, dữ ta làm khó giấu qua. (sưu tầm)              

Phàm khi làm việc gì, dù nhỏ.                

Biết là lầm lỗi, phải tránh xa. 

 ***** 

Còn những câu văn vần bên dưới, chúng tôi đã dựa vào ý của đoạn trích ở sau bài viết dướ đây:  

 

Phát tâm sửa lỗi làm sao? 

Phải biết hổ nhục khi nào làm sai. 

Nếu không, cứ làm càn hoài, 

Đánh mất nhân cách, khác loài thú đâu. 

     

Tâm khắc khoải, sợ làm đầu! 

Để khi có lỗi, ngõ hầu sửa ngay! 

Sợ như gai đâm chân, tay, 

Như rắn độc cắn, một giây trị liền.  

 

Còn phạm lỗi, lòng thản nhiên, 

Dể duôi, lần lữa rồi quên sửa mình. 

Lỡ người khác biết, họ khinh. 

Rồi bị phỉ nhổ, giá trị mình xấu thêm. 

 

Dõng mãnh sửa, tâm được yên. 

Như cây độc: gốc, rễ trốc lên chết liền. 

Chân lí ấy, không rời tâm mình. 

Để khỏi tái phạm, ưu tiên nhớ làm: 

 

Phương pháp cao minh là tu tâm, 

Tâm tốt, hy vọng lỗi lầm lánh xa, 



     

Lỡ phạm lỗi, hãy nhớ là: 

Tâm phải sám, tội tạo ra tiêu liền. 

 

Sám hối là công đức chớ quên, 

Nên đem hồi hướng về miền Tây Phương. 

  *** 

 

Xin mời quí vị đọc thêm đoạn dưới đây để thấy tầm quan trọng của sự Dõng Mãnh Phát Tâm Sửa Lỗi 

Lầm. 

  

Theo sách “Làm Chủ Vận Mệnh”, muốn cải đổi lỗi lầm, ta phải làm 3 điều sau đây:  

 

1): Phương pháp cải đổi lỗi lầm, trước hết là phải phát khởi tâm hổ nhục.   

Mạnh tử nói: “Việc lớn nhất, quan trọng nhất của một người không gì hơn chữ nhục”. Vì sao? Vì hiểu 

được chữ “nhục” này, ta có thể sửa đổi được tất cả lỗi lầm, trở nên Hiền Thánh. Nếu không hiểu được 

chữ “nhục” này, thì sẽ phóng túng làm càn, đánh mất nhân cách, không khác gì cầm thú. Những lời 

trên chính là bí quyết chân chánh để sửa đổi.  

 

2): Phương pháp thứ hai để sửa lỗi là phải khởi tâm lo sợ thận trọng.    

Nếu chẳng may hành vi xấu xa của chúng ta bị người khác biết được, thì chẳng phải mình mất hết giá 

trị, bị người ta xem thường phỉ nhổ hay sao? Cho nên, ta lúc nào cũng phải có tâm lo sợ, thận trọng.  

 

3): Thứ ba là phát khởi tâm dũng mãnh tiến lên. 

Người ta sở dĩ làm lỗi mà không sửa đổi được là do tâm dể duôi, lần lữa qua ngày mà không chịu lập 

chí tiến thủ, dũng mãnh kiên quyết. Đây chính là nguyên cớ đọa lạc, thối lui.   

 

Phải biết nếu muốn sửa đổi lỗi lầm nhất định phải lập chí kiên quyết, lập tức cải đổi, quyết không nên 

chần chừ, do dự. Không nên ngày nay lại hẹn đến mai, mai lại hẹn đến mốt, cứ thế kéo dài, lần lữa đến 

chết. Lỗi lầm nhỏ hãy xem như gai đâm vào xương thịt, để lâu một ngày là nhức nhối một ngày, nên 

phải gấp rút nhổ ra. Lỗi lầm lớn hãy xem như rắn độc cắn phải, để chậm môt giây là nguy hiểm đến 

tánh mạng một giây.... 

   ….................................................................. 

Sửa lỗi phải phát tâm, phát tâm là tâm gì? Một, tâm biết hổ nhục, hai, tâm biết sợ tội, ba là tâm dõng 

mãnh. Đầy đủ ba tâm này, sẽ sửa được lỗi ngay, sẽ sửa được lỗi ngay!  

 

Xin mời quí vị đọc tiếp những câu trích từ chương 2: Sửa Đổi Lỗi Lầm   

  

1)Phải biết tất cả lầm lỗi tội ác đều do một tâm này gây tạo, nên chỉ cần ngay nơi tâm này sửa đổi 

lỗi lầm. Đây giống như trừ cây độc, phải đốn tận gốc, trốc tận rễ, mới không sợ mọc trở lại, mà đâu 

cần phải chặt từng nhánh, bẻ từng lá!  

2) Phương pháp cải đổi lỗi lầm cao minh nhất vẫn là tu tâm. 

      

Trong sách “Cẩm Nang Cho Cuộc Sống” Đức Đạt Lai Lạt Ma viết: 

  

“.........Ta chỉ cần hy sinh một nửa thời gian và một nửa sinh lực của mình vào các chuyện thường tình, 

và sử dụng một nửa còn lại vào việc trau dồi nội tâm.” 

 

Vì thấy việc trau dồi nội tâm quá quan trọng nên người viết tóm tắt lại như sau để học:     



    

Cuộc sống: nửa thời gian thôi, 

Nửa còn lại để trau dồi nội tâm. 

  

Bài viết tuy rất ngắn, nhưng chúng tôi nghĩ không làm sao tránh được những sai sót về kiến thức. 

Chúng tôi kính mong quí bậc cao minh từ bi chỉ bảo cho. Chúng tôi xin chân thành biết ơn. 

  

Còn bài viết có đem lại chút ít lợi lạc nào cho qúi bạn đạo hữu duyên, chúng tôi xin đem hồi hướng 

công đức này cho tất cả pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. 

  

Kính mong nhiều người hưởng ứng cùng chúng tôi thực tập DÕNG MÃNH PHÁT TÂM SỬA LỖI 

LẦM khi mắc phải. 

Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết./. 

 


