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P H E - B I N H - L O 9 ! H A Y H A I ? 
< G R phê-bình chon-chánh chângphâi 

chĩ Ià chĩ-trích, nhirng cũng Ià 
khen-ngcri. Phâi theo thiên-cam mà 
dăt mình vào dja-vi ngircVi khác, và cô 
dánh giá công-viêc ngircYi áy cho xirng-
dáng. Hãy đê ỳ dên cách D ú c Cln'ia 
Jêsus pliê-bình các Hôi-Thánh trong 
sách Khăi-huyèn : TrircVc ngc/i-khen, 
sau mói quo-trách. Cách phê-bình áy 
thàt có ích-lc/i, vì chúng la tliành-llnrc 
khen-ngoi nhmig cho tot cùa môt 
công-tác, nên ngiròi diro-ng inglie ta 
phê-bình càng sãn-sàng Iang tai nghe 
ta sù-a-chũ-a nhũng chõ sai-làm. NgucVi 
ban thành-tín cháng phái chĩ nói lòi 
duòng-mât, ninh-hót. Ban áy có phép 
nói lòi làin đau lòng tu-ái cũa ta, có 
phép sira-chíra hon Ìà khen-ngoi. 
Nhirng ((ban-hũ-u làm cho tlnro-ng-tích, 
ây bô-i Iòng thành-tín» (Chàm 27: 0). 
Kê ninh-hót bao giò cũng cân-thân 
không dám «nói thât mát lòng .» 
Nhtrng 

« M À T ngot ehél ruòi , 

«Nhfrng noi cay-đâng là noi thât-thà.» 
Ban tót ìnttôn giúp ích cho ta, dãu 

ràng có khi phâi nói lcYi ta khòng thích 
nghe ngay lúc áy. «Trung - ngôn 
nghich nhĩ» là thé. 

Vì ta bát-toàn nên càn chiu kê 

kháe p h ê - b ì n h 
Ta đáng nhcY str phê-bình mà đuoc 

íeh-loi. Ngtròi co-cháp không chiu ai 
phè-binh. ít ngu-cYi, ít Iam, chiu thú-
nhân mình đã sai-lâm, chju cho kê 
phê-bình giúp ích mình. Săn-sàng 
nghe stra-day túc là tô ra.mình có tâm-
trí khôn-ngoan, tánh-tình khâ - ái. 
Bôn-tánh loài ngtròi rát yêu-đuõi, rãt 
ngu-dot, râì dê hiêu Iam, nên ta dáng 

phâi càm-kích vì dtroc kê khác đem-
str kinh-nghiêm và trí phán-doán mn 
giúp-đcỳ mình. Ta càng khòn-ngoan, 
át càng tháy mình dôt-nát. Ai quyet-
dinh không chiu xein-xét nuru-djnh 
horicy-kien cùa kê khác cho biêt phâi 
quáy the nào, náy chĩ dirng búc ttrcVng 
ngăn-cán minh đat tói bàc tron-Iành 
L L O M L . 

Dãu chúng ta khôn-ngoan lai-gioi 
dè'n b;)c nào, ctìng cùn ke khác biê't 
nu)l vài deu hcrn ta, có the bày-lõ ỳ-
kien quí-báu và Inru-ích quan-hê dên 
tnòt dôi phàn công-vièc ta. Ngày no, 
có nguòi tlicr gicày ((cà-mèng» dtrng 
triróc búc tranh tuyèt-xao do tay môl 
hôa-sf trtr-danh. Ngtròi biet châc 
mình không thê nào ve mòl búc tranh 
nlnr the, nlnrng biét mình fctóng du*oc 
giày tot. Vây, nguòi dánh bao phê-
bình mòt cái lô dâỳ giày trên búc 
tranh. Nhà hoa-sĩ khôn - ngoan và 
khietn-ton rát muc, nên chiu lòi phê-
bình cùa ngtrò-i tho- giày mà dòi cái Io 
dây theo ỳ ngtròi đã bày-tõ dó. Ngoài 
làng mỳ-thuàt, trăm công ngàn viêc 
khác cũng thàt có nlnr thê'. Dâu tri-
tuè ta sáng-suot đên dàu, cílngcòn môt 
vài dêu ngircVi khác biê't rõ hon ta. 
Neu ta ao-iróc gâ'y-dirng mòtcông-trình 
hoàn-mỳ, thì phâi vàng theo nhũng 
Iòi khuyên-day mách-bao hfru-ích cũa 
bal-Iuân ai dã săn lòng giúp-dõ mình. 
Ta phái vui-vê tiep-nhàn nhfrng IcVi 
phê-bình có ỳ giúp ích cho công-viêc 
inình. Ta phái tìm-tòi v-kien ciia 
nhfrng ngtròi khôn-ngoan. Ihông-thao 
hon inình. Ta phâri dem lòng don-so" 
mà nghe moi kYi nguòi I<hác có tliè 
phè-bình công-vièc mình. 
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Mang hai vì không chiu kê 
khác p h ê - b ì n h 

Dê điroc ích-loi do str phê-bình, ta 
cãn mô- sân tâm-tri dê tiêp-nhân lcVi 
khuyên-bâo. Có ngiròi chĩ bi sir phê-
bình làm hai, chó- không điroc ícb-lc/i 
chi. Ho luôn luôn cho su* phê-bình là 
hiêm-đôc, và chĩ tiep-nhân nó bàng 
môt câm-tình cay-đáng. Ho căm-hòn 
lòi phê-bình, cho là láo-xvroc, dãu 
rang nó có nguôn-goc và hình-trang 
nào cũng măc. Ho cho phê-bình là 
ác-nghiêt, là môt cách công-kích vìtu*-
thù, ho cãn phâi chông-cu. Ho duòng 
nlnr tu-ong ràng hành-vi cir-chĩ cũa 
mình đã tron-ven lám, đên nõi không 
ai có phép phê-bình gì hêt, trù- phi 
then-ngoi, tán-tung thì đuoc. Ngiròi 
hào dám ngu-ỳ chê-bai u? Ho lâp-túc 
coi là thù-nghich. Diên-dai thay là kê 
ôm-áp thái-dô áy đôi vói nhirng lòi 
phê-bình nhon-tìr, lnru-ích! Khôn-
ngoan thay là kê chiu nghe tiéng quô'-
trách yêu-tlnrong cua bè-ban ! Chính 
Sa-lô-môn cũng tôn-trong môt nguòi 
nhu' thê, vì ông nói ràng: « L ò i qua-
trách thám sâu vào ngtrcvi khôn-ngoan, 
ho-n là trăm roi đánh vào kê ngu-
muôi» (Châin 17 : 10). 

Nhút là anh em niên-thiéu trong làng 
truyèn-dao phâi vun-trông tinh-thân 
khiêm-tôn, thành-thuc, san-sàng tiép-
nhân moi lòi phê-bình có ỳ giúp icti 
cho mình. Ai chôi-bõ và căm-hòn 
moi lòi phê-bình, thì tir mình trir mát 
phirong-pháp toi-hao đê đuo-c khôn-
lcVn hon và tron-lành hon vè phãn đao-
đúc. Ông truyen - dao nlnr thê sao 
khôi sai-lac khoc-hai hoăc trong cách 
giâng-day, hoăc trong khi giao-tiép vcVi 
atih em giáo-hfru. Nhung nào ai dám 
nói cho ông biét vì, ôi thôi, ông dênòi 
giân lám ! Vây, ông cú váp-ngã, luôn 
luôn pham vào đêu lãm-lõi cũ, và 
không hè dtrc/c ích-lc/i do ỳ-kién và trí 
phán-đoán cũa kê khâc. 

Đirng p h ê - b ì n h vì ccV-tích x á u 
Trên đây chúng tôi cot luân vè su 

phê-bình nho-n-ái và hũ-u-ích. Khon 

thay, cũng có cách phê-bình khác nũ*a ! 
Lám kê láy làm khoái chí vì có the 
bói-móc và phô-truo'ng lâm-lõi cũa ké 
khác. Lai còn ngiròi chĩ khi nào nòi 
giân mó*i kê xáu kê khác, khi nào căm-
túc mcVi công-kích kich-liêt. Svr công-
kích áy tlnròng có hai vì làm ngã lòng 
kê bi công-kích. Nêu không vì tình 
yêu-thuong, thì ta châng nên phê-bình 
hoăc sũ-a-day nguòi khác. Khi nào 
gãn phê-bình kê khác mà tu* tháy có 
mam-rê cay-đáng hiêm-đôc nây lên 
trong lòng mình, thì tôt hon là ta làm 
thinh, đùng nói gì cho đén lúc mình 
có thê nói theo tình yêu - thu-ong. 
Nlnrng không cú* kê khác bày-tô lãm-
lõi cùa ta cách nào, tót hcn là ta tiep-
nhân su* phê-bình môt cách khiêm-
nhuò-ng, ìihã-nhăn, nhu* thé mói đuc/c 
ích-lc/i. «ChcV trách kê nhao-báng, e 
nó ghét con ; hãy trách nguòi khôn-
ngoan, thì nguòi se yêu-mén con» 
(Châm 9 : 8). Tuc-ngfr Anh có câu : 
«Nói môt lòi vói ìigiròi khôn-ngoan 
thì đu rôi .» Ăy cũng nhu* ca-dao nuác 
ta có câu: 

«Kim vàng ai nõ* u6n câu. 
«Nguòi khôn ai nõ'nói nhau nănglòi .» 

Chúng ta có k h ô n - n g o a n e h ă n g ? 
Vây, chúng ta nên «khôn-ngoan» và 

hoc-tâp bài quí-báu nãy : Dùng căm-
túc kê phê-bình, dãu kê áy có ỳ lũ-te 
hay dôc-ác cũng vây. Phâi san lòng 
và sõt-sáng chiu cho không cú là ai 
day-do mình, vì kê hèn-ha ngu-dôt 
nlnrt cũng biét môt vài đèu ho*n ta và 

^có thê day-dõ ta theo môt vài phuong-
diên. Phâi vui-vê tiép-nhân chon-lỳ, 
hoăc nó dánh vào lòng tu-kiêu cùa ta, 
làm cho ta ho-nguoi, hoăc cách nó 
phát-hiên có thê khién ta đau-đcVn. 
Khi nào ta nhân tháy mình có chô 
không đep-đe, cao-thugng, thì phâi 
kiêm cách sũa-đòi lièn. Có thé ta mói 
nán-đúc đuoc tâm-tánh toàn-thi^n, 
mói làm đucrc nhfrng công-viêc toàn-
mỳ, mói mongđi buócđuò-ng dcri môt 
cách virng-vàng,chác-chán,thoátđuoc 
bao phen vãp-ngã năn g-nè!— Bà C. soqn. 


