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Tu Sai - Tu Đúng 
 

Tu đúng khử trược lưu thanh 
Tu sai trược khí, vẩy vùng tứ phương 
Tu đúng thì nói ít lời 

Tu sai nhiều chuyện, nhiều lời người ta 
 

Tu đúng nói ít làm nhiều 
Tu sai nói nhiều, làm ít người ta thấy liền 
Tu đúng thì bỏ thất tình 

Tu sai lại dính, thất tình tùm lum 
 

Tu đúng thì hạ thấp mình 
Tu sai thì khoái, mình làm thầy băm 
Tu đúng thì thấy mình hiền 

Tu sai hung dữ, như hùm như beo 
 

Tu đúng thì nói ôn hòa 
Tu sai lại hét, lại la cả nhà 
Tu đúng mình thấy việc nhà 

Tu sai mình thấy, việc nhà người ta 
 

Tu đúng thì bỏ cái ta 
Ta sai thì thấy, cái ta hơn người 
Tu đúng thì bỏ cái lười 

Tu sai làm biếng,nằm ngày nằm đêm 
 

Tu đúng thì lại im lìm 
Tu sai hay động, lấy chi quân bình 

Tu đúng thì chẳng có phiền 
Tu sai lại oán, lại phiền người thân 
 

Tu đúng thì chẳng có nhìn 
Tu sai hay ngó, hay cười hay khinh 

Tu đúng thì chẳng có nghe 
Tu sai hay lén, hay nghe chuyện ngoài 
 

Tu đúng thì chẳng có gài 
Tu sai lại thích, gài cho ê mình 

Tu đúng thì chẳng trách mình 
Tu sai hay trách, hay chê mọi người 
 

Tu đúng thì chẳng có cười 
Tu sai hay lại, cười chê đạo người 

Tu đúng thấy việc bình thường 
Tu sai lại thấy, việc nầy nhỏ to 
 

Tu đúng thì chẳng có lo 
Tu sai lại thấy, mình lo mình lòn 

Tu đúng thì chẳng có lòn 
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Tu sai còn lách, còn lòn còn xin 
 

Tu đúng thì chẳng có xin 
Tu sai lại cúi, lạy xin tối ngày 
Tu đúng thì phải thứ tha 

Tu sai thì bắt, lẻ nầy lý kia 
 

Tu đúng thì chẳng lý gì 
Tu sai nhiều lý, nhiều lời rộn thêm 
Tu đúng chẳng phá chuyện đời 

Tu sai lại phá, chuyện đời nhiều thêm 
 

Tu đúng thì chỉ có hành 
Tu sai lý thuyết, nói ra chẳng tròn 
Tu đúng thì chẳng có nghi 

Tu sai lại nghĩ, lại nghi, xấu người 
 

Tu đúng thì nói rõ ràng 
Tu sai nói ẩu, không ra đuôi đầu 
Tu đúng không có nói mào 

Tu sai nói khoác, người ta biết liền 
 

Tu đúng rộng rải giúp nhiều 
Tu sai tính toán, bòn cho thật nhiều 
Tu đúng nói ít, lời nhiều 

Tu sai lời nói, nhiều khi dư thừa 
 

Tu đúng là sửa cái sai 
Tu sai không hiểu, sửa mình làm sao? 

Tu đúng là thấy mình sai 
Sai hoài sai mãi, vẫn sai suốt đời 
 

Suốt đời mình thấy mình sai 
Mình sai mình thấy, ông Trời làm thinh 

Suốt đời suốt kiếp vì tình 
Tình thương nhân loại, vì tình hiến dâng 
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