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Người ta cũng dùng tiếng nói để mà chửi khi giận dữ ai. Tiếng chửi thường thì 
to, nhiều người cùng nghe được. Muốn chửi để đối tượng hay nhiều khác cùng 
nghe thì người ta phải nói to, âm thanh lớn, làm cho gân cổ nổi lên nên có thành 
ngữ “Gân cổ lên chửi”. Ít khi có tiếng chửi thanh tao mà thường là tiếng chưởi 
tục, đ. mẹ hay đ. cha, có khi kêu cả ông bà ông vải ra chửi.  
 
Có người cho rằng biết chửi cũng là một nghệ thuật, nó khác với loại “chửi 
thẳng vào mặt” mà lại tránh né, lắc léo làm cho người bị chửi khó phản ứng lại 
được. Đó là loại chửi khéo, chửi mé, xách mé, v.v… Vì chửi là một nghệ thuật 
nên phải có tài mới sử dụng được nghệ thuật đó.  
 
Tôi chưa từng nghe người Nam chửi “hay” như người Trung, người Bắc. Câu 
chửi của họ có âm điệu trầm bỗng lên xuống, có câu kéo đàng hoàng như một 
loại “khuôn mẫu” và để cho tiện người ta cứ học thuộc và cứ theo “khuôn mẫu” 
đó đem ra áp dụng mỗi khi chửi nhau. Câu nầy người ta nghe thường nhất: “Cha 
ông cha bà cha vạn họ, họ nội, họ ngoại họ ngái họ gần mầy ăn cắp gà nhà bà”.   
 
    Người đàng hoàng đứng đắn thì hầu như không chửi bao giờ. Họ chỉ dùng lời 
nói để phân bua, lấy cái đúng sai về ai để phân biệt hơn thua, phải trái. Nhiều 
khi người ta cũng không cần hơn thua mà chỉ cần phải trái mà thôi. Đó là những 
người tử tế, lịch thiệp trong xã hội.   
  
Nhiều người không cần lẽ phải mà chỉ cần những cách nói lắt léo để ăn người ta, 
cố nói lấy được. Những người nầy thường bị mắng là lẹo lưỡi. Trong hòa đàm 
Paris 1973, khi báo chí hỏi lãnh thổ của chính phủ Mặt trận Giải phóng Miền 
Nam VN ở đâu thì bà Nguyễn Thị Bình trả lời rằng nơi nào quân đội Cộng Hòa 
bắn phá đến thì nơi đó là lãnh thổ của chính phủ bà. Có người cho rằng trả lời 
như thế là hay nhưng cũng có người dẫn chứng rằng đó là cách nói “lẹo lưỡi”.   
 Hay nhứt là nên “Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” như tổ tiên chúng ta đã 
dạy. Lời nói hay, tốt đẹp thì người ta nhớ lâu, thích thú và thậm chí cả kính 
trọng người nói. Lời nói dở, xấu, thiếu lịch sự, thậm chí thiếu giáo dục thì người 
ta chê, ghét, bỏ đi.  
 
Xin đưa một ví dụ như: Tây có câu tục ngữ như tôi vừa nói trên “Mắt trả mắt, 
răng trả răng”. Thế la sòng phẳng. Ai tốt với mình, mình tốt lại; ai khen mình, 
mình khen lại; ai chê mình, mình chê lại; ai chửi mình, mình chửi lại. Đó là thế 
gian thường tình. Nhưng có lẽ từ câu tục ngữ đó mà ông Thánh Gandhi bên Ấn 
Độ mới nói câu sau đây: “Mắt trả mắt thì cuối cùng sẽ làm cho cả thế giới mù 
lòa”. Câu ông Gandhi nói mới thật là hay, mới thấm thía. Có lẽ đó là một nét đặc 



sắc của văn hóa Ấn Độ. Những người theo Phật có lẽ biết câu Phật dạy: “Lấy 
oán trả oán, oán chồng chất; lấy ân trả oán, oán tiêu tan”.  
  
Hồi tôi còn học lớp đệ lục (lớp 7 bây giờ), ông thầy dạy Việt văn của tôi có biểu 
chúng tôi cứ mỗi tuần, một toán ( khoảng 10 học sinh) tìm cho ông một câu 
thuộc loại “Lời hay ý đẹp”. Toán nào tìm được nhiều câu, câu càng hay, thì 
chúng tôi càng được điểm tốt. Tôi không rõ ông thầy tôi muốn làm một bộ sưu 
tập hay ông muốn dạy khéo chúng tôi vì khi đi tìm tức là có học hỏi. Vào thư 
viện, tôi thấy ở Mỹ bây giờ có rất nhiều loại sách sưu tập những lời hay ý đẹp 
như thế. Theo kinh nghiệm của tôi, nên khuyến khích giới trẻ đọc sách nầy.  
 
Người ta kể môt câu chuyện ngày trước nhà văn Pháp Anatole France tranh luận 
với một ông đại tá về một vấn đề gì đó. Ông đại tá dùng những lời nặng nề, thô 
bỉ để mạt sát nhà văn nên A. France không trả lời những gì ông đại tá viết nữa. 
Thấy nhà văn không nói gì nữa, ông đại tá giận quá, một hôm đến tận nhà của 
nhà văn hỏi một câu: “Này thằng nhà văn chó chết kia! Tại sao màu không trả 
lời tao?” A. France chậm rãi trả lời: “Thưa đại tá! Vì mồm đại tá thối quá!”  
  
Về việc không nói, người Tây phương cũng nói một câu khá hay: “Người ta chỉ 
cần một năm để tập nói nhưng phải tập ba năm để ngậm miệng lại”.  
 
Về mặt tôn giáo thì đó là một cách tu cái miệng của mình: tịnh khẩu. Nói, nhất 
là nói bậy thì theo Phật là tạo cho mình một cái nghiệp, tạo một “Khẩu Nghiệp”. 
Nói bậy, nói điều ác, điều xấu là tạo cho mình một khẩu nghiệp xấu. Vì vậy tịnh 
khẩu là tránh cho mình một cái nghiệp.  
 
Ông “Bác Vật Lang” hồi xưa ở Sa Đéc, du học bên Tây và đậu kỹ sư sinh vật, 
khi về nước, ông chẳng làm việc gì, ngày ngày “ngao du sơn thủy”. Một lần ông 
lên thăm Thạch Động ở Hà Tiên. Nơi nầy có một con đường đi xuống một cái 
hang mà người ta gọi là đường xuống âm phủ. Ông ta thấy cái gì ở đó mà người 
ta bảo rằng Phật thánh cấm ông nói cho nên từ đó về sau, cho đến khi qua đời, 
ông tịnh khẩu.  
 
Về tôn giáo, vua Trần Nhân Tôn có một bài thơ khá hay nói về việc không nói. 
Bài thơ như sau:  
Oanh hót dề dà liễu tả tơi  
Thềm hoa mây phủ bóng hiên dài  
Khách đến chẳng thăm niềm tâm sự  
Tựa bức lan can chỉ ngắm trời  
(Hoàng Vũ dịch)  
 
Hiểu theo văn chương thông thường thì đây là một bài thơ hay, một bài thơ đẹp. 
Buổi chiều (hay buổi trưa, buổi sáng) có nắng chiếu làm bóng mây che phủ thềm 



nhà (hay chùa), có những cành liễu buông dài, tiếng chim oanh hót trên cành 
cây. Vậy mà khách đến thăm, chẳng nói một lời tâm sự. Khách đứng tựa bức lan 
can ngắm trời. Ngắm trời để làm gì? Để nhìm một cảnh đẹp hay để suy tưởng. 
Điều suy tưởng đó chắc có chiều rộng lẫn chiều sâu làm cho khách đắm chìm 
trong vòng suy tưởng đó mà chẳng nói một lời. Dĩ nhiên đây là một bài thơ thiền 
nên xin để cho các nhà thiền học giải thích mới hay.  
 
Bài thơ sau đây cũng là một bài thơ “Không nói” nhưng không phải là một bài 
thơ thiền, mà chính là một tâm sự về con người, về cuộc đời, về đảo điên thế sự. 
  
  
Ngày 11 tháng 11 năm 1960, Nguyễn Chánh Thi đảo chánh lật đổ ông Ngô Đình 
Diệm. Cuộc đảo chánh thất bại, một số nhà hoạt động chính trị bị bắt vì có dính 
líu đến cuộc đảo chánh đó. Một trong số những người nầy có nhà cách mạng 
Nguyễn Tường Tam (Tức nhà văn Nhất Linh).  
 
Năm 1963, vì vụ Phật giáo đồ đứng lên biểu tình chống đối nhà Ngô, để dằn 
mặt, Ngô Triều mở một phiên tòa xử tội những người trước đó chống đối chế 
độ. Nhà cách mạng Nguyễn Tường Tam có tên trong số những người bị đưa ra 
tòa lần nầy. Trước hôm ra tòa một ngày, đúng ngày 7 tháng 7 năm 1963, thường 
gọi là ngày Song Thất, mỗi năm đều có lễ kỷ niệm “Ngô tổng thống chấp 
chánh”, Nhất Linh dùng độc dược tự tử. Việc làm của ông làm chấn động dư 
luận trong cũng như ngoài nước.  
 
Thời gian trước khi vụ án xảy ra, nhà cách mạng Nguyễn Tường Tam thường 
đến thăm bạn bè, trong đó có nhà thơ Bùi Khánh Đản. Một lần đến thăm bạn, 
Nhất Linh chỉ nói vài câu chào hỏi thường lệ, rồi ngồi trầm ngâm chẳng nói lời 
nào. Xong rồi, nhà văn chào bạn ra về, không nói thêm môt lời nào khác. Điều 
không nói của Nhất Linh đã gây một ấn tượng sâu sắc cho nhà thơ. Sau khi Nhất 
Linh ra về, nhà thơ Bùi Khánh Đản làm bài thơ sau đây:  
Thiếu Một Lời  
 
Chiều nào hiu quạnh đến thăm tôi  
Anh đã quên không nói một lời  
Tám hướng dần buông vào tịch mịch  
Hai lòng vẫn ngã chốn xa xôi  
Mắt theo dĩ vãng mơ hồ hiện  
Tai lắng thời gian thánh thót rơi  
Tất cả chìm sâu sâu xuống mãi  
Vì anh chỉ thiếu một lời thôi  
(Bùi Khánh Đản)  
  
Thành ra, thưa quí vị, cái không nói lại quí hơn cái nói hàng vạn lần.  



  
Nói là một ân huệ đặc biệt tạo hóa chỉ cho con người mới có. Tất cả các loài vật 
khác không thể có được. Nếu biết đó là một ân huệ đặc biệt, tại sao chúng ta 
không cố gắng gìn giữ nó, dùng nó một cách trong sáng đẹp đẽ, đem lại cho 
nhau những điều hay đẹp tươi vui. Gia tỉ có một số loài vật nào đó cũng không 
ngoan như người nhưng chúng không được cái đặc ân của Tạo hóa cho chúng có 
tiếng nói như người thì chúng sẽ suy nghĩ như thế nào khi chúng thấy loài người 
dùng tiếng nói để chưởi rủa nhau?! Chúng sẽ chê cười chúng ta đấy, cho rằng 
chúng ta không biết cái giá trị đặc biệt của tiếng nói mà dùng cho đúng cách.   
  
Người Nhật cũng uống trà như các dân tộc khác như người Tàu, người Việt, 
nhưng họ biến cải cách dùng trà như một nghệ thuật, biến nó thành một cái đạo 
mà họ gọi là trà đạo. Cũng với một ý hướng muốn bắt chước người Nhật, tôi 
nghĩ rằng tại sao chúng ta lại không gìn giữ, trân trọng tiếng nói, cách nói, v.v… 
như thế nào để biến nó thành một… ngôn đạo. Đó cũng là cái ý chính khi tôi đặt 
tên cho bài viết nầy.  
  
  


