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LỜI TỰA 

Trải qua gần một nghìn năm lịch sử, Văn Miếu - Quốc Tử 

Giám luôn được coi là biểu tượng của sự trường tồn tinh hoa văn 

hóa, giáo dục và truyền thống tôn sư trọng đạo, khuyến đức, 

khuyến tài của dân tộc Việt Nam. Mỗi năm, hàng triệu người con 

Việt Nam và bạn bè quốc tế đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để 

tỏ lòng thành kính và tri ân đối với các bậc Thánh Hiền như 

Khổng Tử, Chu Văn An và những vị đã có đóng góp vô cùng to 

lớn, có ảnh hưởng sâu rộng đối với quá trình phát triển văn hóa, 

giáo dục của Việt Nam và của toàn nhân loại.  

Những tinh hoa văn hóa mà các bậc Thánh Hiền để lại mang 

ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với toàn thế giới, có giá trị siêu việt 

không gian và thời gian. Chính vì thế, trải qua mấy nghìn năm, 

những lời dạy năm xưa của Khổng Lão Phu Tử, một nhà giáo 

dục vĩ đại - “vạn thế sư biểu” (bậc thầy của muôn đời), vẫn rất gần 

gũi và mang tính ứng dụng cao trong cuộc sống, trong công việc 

và trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta hiện nay. Những lời 

dạy ấy chỉ cho chúng ta từng bước đi trên “Con đường đạt đến 

nhân sinh hạnh phúc”. 

Không thể phủ nhận rằng tri thức rất cần cho sự phát triển của 

nhân loại. Tuy nhiên, trong xu hướng xã hội phát triển ngày càng 

hiện đại với nhiều luồng văn hóa đa dạng như hiện nay, nếu chúng 

ta chỉ tập trung bồi dưỡng tri thức mà không chú trọng và đẩy mạnh 

giáo dục luân lý đạo đức thì trật tự xã hội sẽ bị đảo lộn, lòng người 

trở nên bất an, trống rỗng và đạo đức con người sẽ ngày càng 

xuống cấp. Nếu chúng ta muốn giáo dục trẻ nhỏ mà không lấy 

chính mình để làm gương, không chuyển đổi phương pháp giáo 

dục đạo đức từ lý thuyết đến thực hành hoặc không có chuẩn mực 

cụ thể đối với từng hành vi, lời nói và ý thức thì sản phẩm mà 

chúng ta đào tạo ra cũng sẽ không có chuẩn mực. Đó là một trong 

những  nguyên nhân khiến việc giáo dục các thế hệ trẻ ngày nay trở 
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thành vấn đề vô cùng khó khăn không chỉ của ngành giáo dục, của 

các bậc làm cha, làm mẹ, mà còn của toàn thể cộng đồng xã hội. 

Để cứu vãn thực trạng này, đồng thời để khẳng định nét đẹp 

văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, những giá trị đạo 

đức căn bản đang rất cần được chúng ta tôn vinh và khôi phục 

mạnh mẽ. Trong môi trường xã hội phức tạp ấy, chúng ta hãy 

“gạn đục khơi trong”, tiếp nhận những tinh hoa văn hóa và cách 

nhìn đúng đắn trong vấn đề giáo dục trẻ nhỏ mà Thánh nhân đã 

để lại. Đây là liều vắc-xin cực mạnh giúp cho con em chúng ta 

có thể “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, đảm bảo hạnh 

phúc cho chính chúng ta và cho những thế hệ mai sau.  

Theo lời giáo huấn của Khổng Tử, giáo dục nhân cách đạo 

đức, nguyên tắc làm việc, làm người là những bài học đầu tiên 

cần được dạy cho trẻ nhỏ và phải được trẻ nhỏ thực hành mỗi 

ngày. Một người không được dạy dỗ nghiêm khắc và không 

được tiếp nhận giáo dục đạo đức theo định hướng và phương 

pháp đúng đắn ngay từ nhỏ thì khi trưởng thành sẽ không thể trở 

thành một người con hiếu thuận, sẽ không biết nghe lời, không 

kính trọng mọi người và sẽ gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống.  

Bốn quyển “Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc” (tên 

gọi khác “Giảng giải Đệ Tử Quy - Phép Tắc Người Con”) không 

chỉ nêu ra các tiêu chuẩn, nguyên tắc để dạy dỗ trẻ nhỏ theo tư 

tưởng của Thánh Hiền mà còn chỉ ra cho chúng ta các biện pháp 

cụ thể để giúp con em mình hiểu đạo làm con, biết làm tròn bổn 

phận và trách nhiệm của mình, biết tránh xa những tư tưởng và 

hành vi sai lệch, biết hiếu thuận cha mẹ và tôn kính sư trưởng, 

biết yêu thương anh chị em, biết học hỏi điều hay lẽ phải, biết 

cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, biết giữ chữ tín, nuôi 

dưỡng lòng chân thành và xây dựng một nền gia phong trung 

hậu.  
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“Đệ Tử Quy” là chân lý giáo dục, là thước đo giá trị phẩm 

hạnh và đạo đức của một con người. Vì vậy, không chỉ dừng lại ở 

việc giáo dục trẻ nhỏ, hơn thế nữa, bộ sách này còn cung cấp cho 

chúng ta những kiến thức quý giá và thiết thực, giúp chúng ta tự 

hoàn thiện chính bản thân mình trong cuộc tu dưỡng trường kỳ của 

đời người.  

Lịch sử Việt Nam đã ghi lại tên tuổi của nhiều bậc tài đức, 

những người đã tiếp nhận và kế thừa tư tưởng giáo dục của 

Khổng Tử như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phan Bội 

Châu, Phan Châu Trinh, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp...Đó là 

tư tưởng dùng trí tuệ, đạo đức, “Đạo Trung Dung” và tám chữ 

“Hiếu, Đễ, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ” để “tu thân, tề gia, 

trị quốc, bình thiên hạ”. Chúng ta hãy tiếp nối và phát huy 

truyền thống tốt đẹp mà những bậc tiền bối vĩ đại đã để lại, trước 

là để cải thiện nhân sinh quan của cá nhân mỗi chúng ta, sau là 

để xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội ổn định, thế giới hài hòa. 

Với học thức uyên bác, lý lẽ thấu triệt, kinh nghiệm dày dặn 

và với một trái tim tràn đầy tình yêu thương, thầy giáo - Tiến sĩ 

Thái Lễ Húc đã chuyển tải đạo lý Thánh Hiền hết sức sinh động, 

tỉ mỉ thông qua nhiều câu chuyện cảm động đến tận đáy lòng. 

Chúng tôi tin tưởng rằng bộ sách này là cuốn cẩm nang giáo dục 

vô cùng quý báu đối với tất cả những ai mong muốn được đi trên 

con đường hạnh phúc chân thật và mỹ mãn. Những lời chú thích 

trong bộ sách này được Ban biên tập chúng tôi đưa vào để giúp 

người đọc dễ dàng hiểu được nội dung bài giảng. Quá trình biên 

tập không tránh khỏi những sai lầm và thiếu sót, chúng tôi rất 

mong nhận được sự lượng thứ của Quý vị. 

Ban biên tập kính bút 



CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC  

Hoclamnguoi.edu.vn Page 9 
 

CHƯƠNG THỨ BA  

CẨN  

Chúng ta nhìn thấy chữ “cẩn” thì nghĩ đến điều gì? Phải rất 

cẩn thận, cẩn thận với lời nói, hành động. Thật ra, những điều 

được giảng trong chương “nhập tắc hiếu” (ở nhà phải hiếu) và 

chương “xuất tắc đễ” đều có liên quan đến cẩn thận. Những lễ 

nghi có nhắc đến trong “xuất tắc đễ”: “Trưởng giả lập, ấu vật 

tọa. Trưởng giả tọa, mệnh nãi tọa. Hoặc ẩm thực, hoặc tọa tẩu. 

Trưởng giả trên, ấu giả hậu” (Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi. 

Người lớn ngồi, cho phép ngồi. Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng. 

Người lớn trước, người nhỏ sau) đều có chừng mực trong lời 

nói, hành động, chúng ta cũng cần phải cẩn thận để đối xử. 

Có một Công ty đầu tư nổi tiếng ở Bắc Kinh cần tuyển nhân 

viên. Ứng viên cũng phải thông qua các đợt kiểm tra, phải làm 

một loạt bài thi, và còn phải thi tiếng Anh. Quá trình này đã loại 

rất nhiều người, cuối cùng chỉ còn lại một số người chuẩn bị thi 

vấn đáp lần cuối cùng. Vừ ời chủ của Công ty đi 

vào ngồi cùng với họ một lúc. Người chủ này nói: “Bây giờ tôi 

có việc phải ra ngoài khoảng mười phút, các vị đợi tôi một lát”. 

Và thế là người chủ đi ra ngoài. Tất cả những người ở

ợc một, hai phút thì đứng lên. Sau đó nhìn thấy 

trong văn phòng có một số tài liệu thì họ liền mở ra xem, người 

này xem xong lại còn đưa cho người kia xem, và người kia cũng 

mở ra xem. Sau mười phút người chủ quay lại và nói: “Các vị 

đều không trúng tuyển”. Bởi vì trong văn phòng có lắp máy quay 

phim, cho nên người chủ đã nhìn thấy mọi người đều động vào 

tài liệu. Cũng bởi họ chưa từng học câu: “Sự tuy tiểu, vật thiện 

vi. Cẩu thiện vi, tử đạo khuy” (Việc tuy nhỏ, chớ tự làm. Nếu đã 

làm, thiếu đạo con). Họ cũng chưa học qua câu: “Nhập hư thất, 

như hữu nhân” (Vào phòng trống, như có người), cho dù không 

có mặt chủ nhân, cho dù không có mặt người khác chúng ta vẫn 

phải giữ chừng mực không được giảm bớt chút nào.  
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Khi người chủ này tuyên bố họ đều không được tuyển dụng 

thì những người này rất phẫn nộ bất bình: “Sao lại có thể như thế 

được!”. Những sinh viên vừa tốt nghiệp đại học này nói: “Từ

ến lớn không có ai dạy chúng tôi rằng không được tự ý mở 

xem tài liệu của người khác”. Những việc đối nhân, xử thế này 

rất là quan trọng, cho nên phải cẩn thận. 

Chữ “cẩn” ở một góc độ nhỏ để xem xét, có thể chúng ta 

không cẩn thận sẽ làm trở ngại người khác. Ví dụ như các vị ngồi 

không đàng hoàng, chân duỗi ra phía trước, rất có thể làm cho 

người khác bị vấp ngã. Ở phương diện lớn, nếu các vị không cẩn 

thận thì có thể gây nên tai họa, bị thương vong. Gần đây ở Mỹ có 

một vụ rơi máy bay trực thăng. Sau đó người ta đã tìm ra được 

nguyên nhân. Đó là khi kiểm tra máy bay, thật ra là nó đã bị nứt 

nhưng không kiểm tra ra, kết cục là cả người lẫn máy bay đều bị

ệc cần làm của 

mình thì phải luôn luôn cẩn thận, nếu không, có thể là do sơ xuất 

mà làm tổn hại đến tính mạng và tài sản của người khác. 

Giống như tôi thường xuyên phải đi máy bay đến các nơi để 

diễn giảng. Nếu như không cẩn thận, ví dụ hôm nay phải đi 

Malaysia nhưng không tìm thấy hộ chiếu đâu, vậ ẽ xảy ra 

tình huống gì? Bởi vì đã không “trí quan phục, hữu định vị. Vật 

loạn đốn, trí ô uế” (Nón quần áo, để cố định. Chớ để bừa, tránh 

dơ bẩn ẽ có kết cục là không chỉ có riêng mình mình 

bị căng thẳng, sốt ruột, đến giờ vẫn không đi được mà mình lại 

còn có lỗi với những người đang đợi mình. Cho nên cẩn thận tuy 

là một phương diện nhỏ nhưng sự ảnh hưởng của nó thật là to 

lớn. Nếu như một người lãnh đạo của một đơn vị không cẩn thận 

thì đều có thể chỉ vì một việc nhỏ mà tạo thành một lỗi lớn 

không thể bù đắp lại được. Cho nên nhất định phải để cho trẻ 

nhỏ ngay từ bé đã có thái độ cẩn thận. 
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Ở Trung Hoa Đại Lục năm ngoái đã xảy ra một vụ án mà tất cả 

mọi người đều phải suy ngẫm, đó là vụ án “Mã Gia Tước”. Mã Gia 

Tước là một sinh viên đại học. Anh ấy chưa tốt nghiệp nhưng đã 

tham gia rất nhiều cuộc thí nghiệm vật lý, hóa học trên toàn quốc, 

cũng rất có tiếng tăm. Có ưu tú không? Rất ưu tú. Kết quả chỉ vì 

xung đột với bạn học mà anh ấy giết chết bốn người, cho nên bị 

truy nã toàn quốc. Sự việc này làm chấn động cả giới giáo dục 

khiến họ phải suy ngẫm về việc phải chú trọng đến giáo dục đạo 

đức cho thanh thiếu niên. Tôi cũng đã từng hỏi một số bạn bè rằng: 

“Anh có suy nghĩ gì khi thấy Mã Gia Tước gây ra những việc như 

vậy?”. Có một số người nói rằng: “Những người như thế này thì chỉ 

có xử tử hình”. Có một số người theo ngành giáo dục, có lẽ họ 

không có cái nhìn như vậy nên họ thấy Mã Gia Tước rất đáng 

thương. Anh ấy còn chưa bước chân vào xã hội, tại sao đã làm ra 

những chuyện tàn nhẫn như vậy, làm ra việc tày đình như vậy? 

Cho nên thông qua câu chuyện này, gia đình phải tự xem xét 

lại, trường học cũng phải xem xét lại tại sao những thái độ làm 

người, đối nhân, xử thế này mà một sinh viên có thành tích ưu tú 

như vậy lại không học được. Hơn nữa, khi sự việc còn chưa xảy 

ra, có lẽ anh ấy là niềm kiêu hãnh của cha mẹ. Bởi vì anh ấy là 

người ở miền quê xa xôi mà thi đậu, thôn làng của họ có mỗi 

mình anh ấy là sinh viên đại học. Cho nên chúng ta chân thật 

không thể để cho danh lợi bên ngoài làm đắm chìm, phải càng 

thực tế để nhìn nhận, để cuộc sống của một người có thể được 

vững vàng, toàn vẹn. Không phải là “học lực” mà là “đạo đức”. 

Mã Gia Tước chưa từng học “Đệ Tử Quy”. Nếu như anh ấy đã 

học “phàm thị nhân, giai tu ái” (Phàm là người, đều yêu 

thương), thì anh ấy đã không gây ra những việc như thế. Nếu 

như anh ấy đã từng học “huynh đạo hữu, đệ đạo cung” (anh 

thương em, em kính anh), đã từng học “ngôn ngữ nhẫn, phẫn tự 

mẫn”(lời nhường nhịn, tức giận mất ạ

ảy ra. 
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Tại sao anh ấy lại manh nha giết người? Bởi vì bạn học 

thường hay cười anh ấy vì anh ấy quá nghèo, anh ấy không có 

quần áo đẹp để mặc. Trong nhà tù, anh ấy còn nói với giám thị 

trưởng rằng: “Cái áo tù này là cái áo tốt nhất mà tôi từng mặc”. 

Khi tất cả mọi bạn học đều chế giễu anh ấy, thì lòng tự ti của anh 

ấy càng ngày càng không nhẫn chịu được, cũng bởi sự kích thích 

này mới làm mất đi lý trí. Từ câu chuyện này tôi cũng muốn 

cảnh báo với các bậc phụ huynh rằng, các vị phải đứng ở một 

góc độ khác để nhìn nhận sự việc là tại sao đám sinh viên này bị 

giết. Tại sao? Có phải là ngẫu nhiên không? Không phải! Bởi vì 

họ không có chừng mực trong cách làm người, họ chưa học 

được: “Vật siểm phú, vật kiêu bần” (Không nịnh giàu, chớ khinh 

nghèo). Họ chưa học được: “Nhân hữu đoản, thiết mạc kiết. 

Nhân hữu tư, thiết mạc thuyết” (Người có lỗi, chớ vạch trần. 

Việc riêng người, chớ nói truyền). Họ lấy việc riêng tư của người 

khác ra mà giễu cợt thì khó tránh khỏi việc người ta không dùng 

lý trí để đối xử lại với họ. Còn có một câu nói rằng: “Dương 

nhân ác, tức thị ác, tật chi thậm, họa thả tác” (Khen người ác, 

chính là ác. Ác cùng cực, tai  họa đến). Ngườ ống như 

“con giun xéo lắm cũng oằn”. 

Cho nên từ câu chuyện này chúng ta cũng phải xem xét lại. 

Chúng ta dạy bảo trẻ nhỏ tuyệt đối không để cho chúng đi làm 

hại người khác giống như Mã Gia Tước. Cũng vậy, chúng ta phải 

dạy bảo bọn trẻ không được vì người khác gây gổ mà đi tấn công 

họ. Khi trong lời nói của bọn trẻ đều là những lời cười nhạo 

người khác, đều là sự khinh miệt người khác thì chính chúng ta 

cũng phải cẩn thận. Bởi nó sẽ làm cho cuộc sống sau này của 

bọn trẻ đầy rẫy những nguy cơ. Từ câu chuyệ

ợc rằng luôn luôn phải cẩn thận trong lời nói và 

hành động mới được. 
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21
Chúng ta đã giảng đến “Xuất tắc đễ”, có nhắc đến phải đón 

tiếp khách như thế nào, chào hỏi ra sao, cũng nhắc đến cả lễ nghi 

tiễn đưa khách. Trong các lễ nghi tiếp khách còn có một lễ nghi 

không thể bỏ qua, đó là lễ nghi nghe điện thoại. Chúng ta hãy xem 

trẻ nhỏ thời nay chúng có biết nghe điện thoại không. Tôi từng gọi 

điện thoại, người nghe là con của bạn tôi. Tôi hỏi: “Cha cháu có 

nhà không? Không có!”. “Cha cháu đi đâu?”. 

“Không biết! “cách” một cái, thế là nó cúp điện thoại xuống. 

Trẻ nhỏ nếu như ngay cả điện thoại mà cũng không biết nghe thì 

ngoài vấn đề không có lòng kính trọng ra còn làm cho gia đình bị 

mất mặt.  

Cho nên chúng ta cũng cần dạy bảo bọn trẻ lễ nghi nghe điện 

thoại. Chúng ta cần phải để cho chúng thực hành, luyện tập nghe 

điện thoại. Khi nhấc điện thoại lên, phải nói: “Xin chào! Cháu là 

Thái Lễ Húc ạ”. Phả ổi của mình rồi hỏi tiếp: 

“Xin hỏi ông/bà tìm ai ạ?”. Nếu như khách hỏi: “Cha cháu có 

nhà không?”. Nếu như cha có nhà thì đứa bé phải nói: “Xin bác 

đợi cho một chút để cháu đi gọi cha cháu!” rồi đặt điện thoại 

xuống và đi gọi cha lại nghe điện thoại. Nếu như cha không có 

nhà, lúc này thì đứa bé phải hiểu được cách ứng xử ra sao. Nó có 

thể hỏi lại: “Thật là xin lỗi bác! Cha cháu không có nhà. Xin hỏi 

bác là ai? Có việc gì không ạ , c ại 

với cha cháu ạ”. Phải hỏi như vậy, vì người ta gọi điện thoại đến 

thì tất nhiên là có việc rồi, cho nên chúng ta phải hỏi cho rõ ràng 

để người ta không lãng phí một cuộc điện thoại. Cũng có thể hỏi: 

“Xin hỏi bác có việc gì gấp không ạ?”. Nếu như có việc gấp thì 

phải cho khách biết số điện thoại di động của cha.  

Cho nên nếu như trẻ nhỏ ngay từ bé đã biết cách ứng xử thì 

độ thành thục của chúng khi làm việc càng ngày càng cao. Gọi 

điện thoại còn có một động tác cuối cùng là khi nói chuyện điện 

thoại với bậc lớn tuổi xong, trẻ nhỏ nhất định phải để cho người 

                                                 
21

 Bắt đầu Tập 21 
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lớn cúp điện thoại trước, sau đó mình mới cúp điện thoại. Bởi 

có khi người lớn còn có việc muốn nói, nhưng chưa kịp nói thì 

chúng ta đã cúp điện thoại rồ

ộng tác này cũng thể hiện lòng cung kính 

đối với bậc bề trên. 

Khi nói, chúng ta phải cẩn thận với lời nói, hành động của 

mình. Một lời nói có thể chấn hưng đất nước và một lời nói cũng 

có thể làm suy bại đất nước. Cho nên trong sinh hoạt mà cẩn thận 

thì sẽ tránh được rất nhiều sai lầm, thậm chí có thể ạn.  

Có một người, ông ấy hẹn ba người bạn thân đến ăn cơm. 

Kết quả chỉ có hai người bạn đến, còn một vị chưa tới. Ông đứng 

ở cạnh cửa vừa đợi vừa nói: “Sao người đáng đến lại chưa 

đến!”. Hai người bạn ngồi trong nhà, có một người bắt đầu khó 

chịu nghĩ: “Đáng đến thì chưa đến! Vậy có phải mình là người 

không đáng đến không?”. Cho nên người bạn này có một chút 

không vui, thế là đi về. Khi nhìn thấy người bạn này chuẩn bị ra 

về, ông liền nói: “Sao không đáng về thì lại về thế!”. Kết quả là 

người bạn còn lại ngồi nghĩ: “Thế thì mình là người đáng phải về 

rồi!”. Cho nên bữa cơm tối đó một mình ông ăn.  

Đây tuy chỉ là câu chuyện cười nhưng đối với những lời đã 

nói ra chúng ta không thể không cân nhắc cẩn thận, cũng phải 

nâng cao độ nhạy bén, xem lời nói của chúng ta có làm tổn hại 

đến người khác không. Phải có sự cẩn thận như vậy. Cho nên tục 

ngữ mới có câu: “Đối diện với những người đang thất chí, thì 

không được nói những việc đắc ý”. Ý câu này là trong lời nói, 

lúc nào chúng ta cũng phải nghĩ cho người khác.  

Cho nên ngôn hành thì phải cẩn thận. Căn bản của ngôn 

hành là ở trong ý niệm của một con người. Cho nên một người 

chân thật biết tu thân thì phải cẩn thận ngay từ mỗi ý nghĩ của 

chính mình. Khi ý nghĩ mà có được sự cẩn thận thì lời nói và 

hành vi sẽ không có sự sai lệch quá lớn. Ví dụ như trong mục 
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“cẩn” này, tức là thườ ẩn thận, không được lãng 

phí thời gian, cũng không thể lãng phí thực phẩm. Khi có ý nghĩ 

xa hoa, ý nghĩ tham lam, ý nghĩ lười biếng, ý nghĩ bất kính nổi 

lên thì lập tức phải điều phục chúng xuống. 

Chúng ta có thể quy nạp lời giáo huấn trong mục “cẩn

ấn luyện năng lực ba phương diện của con người: 

 Thứ nhất là năng lực tự kiềm chế; 

 Thứ hai là năng lực sinh hoạt độc lập;  

 Thứ ba là năng lực làm việc.  

Trẻ nhỏ thời nay có thiếu ba năng lực này không? Cho nên ta 

nhất định phải dạy thì trẻ mới biết. Chúng ta trước đây có nhắc 

đến câu chuyện ở Sán Đầu có một đứa bé bẩy tuổi. Khi đó thầy 

của chúng đang dạy chúng “Đệ Tử ợc một, hai 

tháng thì thầy giáo muốn để học sinh ểu cảm 

nhận để xem sự trưởng thành của chúng đối với kỳ học tậ

này. Cho nên thầy giáo mời cha mẹ chúng ngồi phía sau nghe. 

Đứa bé này lên và nói câu đầu tiên là: “Con học Đệ Tử Quy rồi 

mới biết, thì ra làm người cần phải hiếu thảo”. Câu nói này có ý 

nghĩa không? Vấn đề ữ “thì ra”.  

Chúng ta là người lớ ờng nói một câu: “Các con đều 

lớn như vậy rồi thì phải biết chứ!”. Cái chữ “phải” này có lẽ còn 

phải đợi chúng ta ngồi lại bàn bạc đã. Bởi vì giáo huấn Thánh 

Hiền của dân tộc chúng ta đã bị đứt đoạn một hai đời rồi, cho 

nên có rất nhiều trẻ nhỏ có hành vi thiên lệch. Chúng ta cũng 

không nên trách chúng. Trưởng bối phải xem xét lại mình trước 

xem chúng ta có dạy bảo chúng không. Hơn nữa sự dạy bảo này 

không phả ằng lời nói mà quan trọng là có lấy thân 

làm gương hay không. Đứa bé này tiếp tục nói: “Trước kia khi 

chưa học Đệ Tử Quy, hàng ngày em đều nghĩ cách để mưu hại 

cha mẹ”. Đứa bé mới có bẩy tuổi, mẹ nó ngồi bên dưới mà cứ 

ngớ người ra. Người mẹ tuyệt đối không tin rằng con mình lại 

nghĩ cách mưu hại mình. 
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Quý vị thân mến! Chúng ta có biết hàng ngày con cái chúng 

ta đang nghĩ gì, làm gì, nói gì không? Có biết không? Khi chúng 

ta không biết con cái đang nghĩ gì, vậy thì làm sao mà dạy bảo 

được chúng? Cho nên, giáo dục thì phải dụng tâm, phải kiên nhẫn. 

Chúng ta phải mất chút thời gian để tìm hiểu con cái, đi quan tâm 

chúng thì mới từ từ để chúng đi vào quỹ đạo. Tại sao một đứa bé 

mới bẩy tuổi lại nghĩ mưu hại cha mẹ? Đây là sự vô tình giữa cha 

mẹ với con cái. Cha mẹ với con cái mà có tình thì có xảy ra như 

vậy không? Tại sao cha mẹ với con cái thời nay lại không có tình 

thân? Nguyên nhân ở đâu? Cha mẹ rất cố gắng để kiếm tiền cho 

nên không có thời gian để bầu bạn với chúng. Vậy chúng thân với 

ai? Thân với thầy giáo dạy thêm, thân với người làm công. Còn 

mẹ thì sao? Cha mẹ có lúc cũng vì hư vinh, vì thể diện mà bắt 

chúng đi học thêm rất nhiều thứ. Chúng càng học thì càng phiền 

chán. Tâm cảnh này, tâm trạng này của con cái, cha mẹ có lẽ 

không nhận ra. Cho nên chúng ta phải bỏ chút thời gian để tìm 

hiểu tâm trạng, ý nghĩ của con cái. Chúng ta nhất định phải tìm ra 

nguyên nhân thì mới dễ dàng tiến thêm một bước nữa là dạy bảo 

con cái. 

Năng lực tự kiềm chế  

Năng lực tự kiềm chế của trẻ nhỏ thời nay không đủ, cho nên 

chữ “cẩn” khi mới bắt đầ ải: “Triều khởi tảo, dạ miên trì. 

Lão dịch chí, tích thử thời” (Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ. Lúc chưa 

già, quý thời gian). Đó là nói, một con ngườ ạ

ậ ệt đố ờng xuyên ngủ 

dậy muộn. Đây cũng là một năng lực tự kiềm chế. “Đối ẩm thực, 

vật giản tắc. Thực thích khả, vật quá tắc” (Với ăn uống, chớ kén 

chọn. Ăn vừa đủ, chớ quá no), đối với ăn uống cũng cần biết 

được tiết chế, cũng là đang huấn luyện năng lực tự kiềm chế của 

con cái.  
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Năng lực sinh hoạt độc lập.  

“Trí quan phục, hữu định vị. Vật loạn đốn, trí ô uế” (Nón 

quần áo, để cố định. Chớ để bừa, tránh dơ bẩn). Tuy câu này chỉ 

nói đến hai đồ vật là quần áo và mũ mão phải cất gọn gàng, 

nhưng chúng ta không thể ạy cho bọn trẻ biết cất gọn gàng 

mỗi quần áo và mũ mão mà còn phải dạy trẻ nhỏ đối với tất cả 

các đồ vật, thậm chí là đối với thời gian cũng đều phải có quy 

luật. Cho nên mới nói “động vật quy nguyên”, những đồ vật đã bị 

động đến, đã bị xê dịch thì phả ề chỗ cũ. Dạy cho trẻ 

nhỏ những năng lực trong cuộc số ới biết làm 

thế nào để cho cuộc sống không bị đảo lộn. 

Nghe nói sinh viên đại học thời nay còn thuê người giặt quần 

áo cho họ, giúp họ quét dọn nhà cửa. Vậy tốn tiền của ai? Tốn 

tiền của cha mẹ ời quét dọn nhà cửa. Cho nên 

phương diện năng lực trong cuộc sống của học sinh chân thật  

cần phải nâng cao thêm. Khi tự bản thân chúng không thể chăm 

sóc cho mình được thì sau này trong sự nghiệp, trong gia nghiệp, 

chúng sẽ gánh vác trách nhiệm một cách khó khăn. Hơn nữa 

chúng ta là cha mẹ, nếu như không để cho chúng rèn luyện 

nhiều, những việc này đều tự bản thân cha mẹ đi gánh lấy, vậy 

xin hỏi: Cha mẹ có thể gánh vác được bao lâu? 

Cho nên thời nay có rất nhiều người đã kết hôn, đã sinh 

con cái nhưng đều giao con cái cho ông bà nội, ngoại chăm 

sóc. Vậy thì đến bao giờ ông bà nội, ngoại mới được nhàn rỗi? 

Tôi nghĩ rằng có thể ắm mắt rồi họ cũng không 

được nhàn rỗi. Cuộc sống như vậy có tốt không? Bề ngoài thì 

giống như chúng ta giúp đỡ con cái, nhưng trên thực tế thì con 

cái tuy đã trở thành cha mẹ nhưng chưa có trách nhiệm, và 

cũng chưa học được bản lĩnh phải tận hết bổn phận. Cho nên 

chúng ta phải trả lại cho con cái mình những bổn phận, những 

công việc mà chúng đáng phải làm, thì cuộc sống của chúng 
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mới được vững vàng, mới có thể không hổ thẹn. Như vậy mới 

chân thật là viên mãn. 

Năng lực làm việc  

“Sự vật mang, mang đa thố. Vật uý nan, vật khinh lược. Sự 

phi nghi, vật khinh nặc. Cẩu khinh nặc, tiến thoái thố” (Chớ 

làm vội, vội sai nhiều. Không sợ khó, chớ qua loa. Việc không 

tốt, chớ dễ nhận. Nếu dễ nhận, tiến lui sai). Đây đề ững 

năng lực làm việc. Cho nên trong mục chữ “cẩn” có mấy 

phương diện đều có thể nâng cao những năng lực này cho bọn 

trẻ.  

12. TRIỀU KHỞI TẢO, DẠ MIÊN TRÌ. LÃO DỊ CHÍ, TÍCH 

THỬ THỜI. THẦN TẤT QUÁN, KIÊM THẤU KHẨU. 

TIỆN NỊCH HỒI, TIẾP TỊNH THỦ. 

Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ 

Lúc chưa già, quí thời gian. 

Sáng rửa mặt, phải đánh răng 

Tiểu tiện xong, rửa tay sạch 
 

************ 

12.1. Triều khởi tảo, dạ miên trì. Lão dị chí, tích thử thời 

(Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ. Lúc chưa già, quí thời gian) 

Có rất nhiều phụ “Như vậy sẽ ảnh hưởng đến 

sức khỏe của trẻ nhỏ, phải để cho chúng ngủ nhiều thêm chút 

nữa” ủ có khi còn quan trọng hơn ăn, bởi trong 

giấc ngủ thì toàn cơ thể đều được nghỉ ngơi, có rất nhiều cơ năng 

của cơ thể được khôi phục, cho nên trẻ nhỏ cần ngủ nhiều hơn. 

Nhưng nếu như một người rất có chí hướng, rất là vững vàng thì 

thời gian ngủ nghỉ của người đó sẽ tự nhiên giảm bớt đi. 

Cô giáo Dương Thục Phấn có nói rằng, cô “ngủ sớm, dậy 

sớm”. Đó là ý gì vậy?  Hai, ba giờ sáng mới ngủ, nhưng bẩy, tám 
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giờ sáng đã thức dậy. Cho nên mới gọi là ngủ sớm, dậy sớm. 

Không biết các vị đã gặp cô giáo Dương Thục Phấn chưa? Các 

vị thấy đó, một ngày cô chỉ ngủ có bốn tiếng đồng hồ nhưng khí 

sắc rất tốt, sắc mặt hồng hào. Chúng ta là nhữ

ở không bằng cô. Kết quả khi cô ở Trung Hoa 

Đại Lục, có một vị thầy thuốc Trung Y rất giỏi bắt mạch cho cô. 

Ông nói với cô rằng: “Cô ngủ ít như thế mà khí sắc vẫn tốt như 

vậy, đó là bởi vì cô đã hấp thụ được cái khí của trời đất”.  

Cái gì được gọi là “khí của trời đất”? Khí hạo nhiên. Khi 

chúng ta luôn luôn có ý niệm giống như các vị Thánh Hiền thời 

xưa thì tình trạng thân tâm của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt 

hơn. Nhưng“dục tốc bất đạt”, các vị đừng nói rằng: “Tôi phải noi 

theo gương cô giáo Dương, hôm nay về chỉ ngủ bốn tiếng đồng 

hồ”. Đến lúc đó, một tuần sau nế ị ầy tọp đi 

thì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé. Chúng ta có thể để 

cuộc sống càng vững chắc, xem nhiều sách, khi các vị đã có pháp 

hỷ sung mãn rồi thì nhu cầu muốn đi ngủ sẽ từ từ giảm bớt. 

Kỳ thực “triều khởi tảo, dạ miên trì” (sáng dậy sớm, tối ngủ 

trễ) là bởi vì người thời xưa đều rất hiếu thảo, cho nên dậy rất 

sớm để làm việc nhà. Trong “Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn” có nói: 

“Lê minh tức khởi, sái tảo đình trừ, ký hôn tiện tức, quan tỏa môn 

hộ”. Buổi tối con cái phải kiểm tra cửa nẻo trong nhà xem đã 

đóng chưa, sau đó mời cha mẹ đi ngủ, cha mẹ ngủ rồi thì họ mới 

đi ngủ. Cho nên mới gọi là “dạ miên trì” (sáng dậy sớm). Tôi 

cũng thường nghe những bài thơ ca ngày xưa: “Tam canh đăng 

hỏa ngũ canh kê, chính thị nam nhi lập chí thì”. Khi cuộc sống 

của người ta có chí hướ ọ sẽ quý trọng thời gian, không 

muốn lãng phí. Đặc biệt là dân tộc chúng ta rất quý trọng thời 

gian, cho nên mới nói: “Thốn kim nan mãi thốn quang âm”. Cho 

dù các vị có rất nhiều tiền, các vị có gia tài vạn quan cũng tuyệt 

đối không thể nào mua lại được thời gian đã mất đi.  
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Khi một đứa trẻ biết quý trọng, cẩn thận với thời gian thì 

không dễ gì mà nó lãng phí thời gian. Vào thời nhà Hán có một 

bài thơ nhạc phủ cũng nhắc đến: “Bách xuyên Đông đáo hải, hà 

nhật phục Tây quy, thiếu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ thương bi” 

(Trăm sông chảy về biển Đông, ngày nào mới quay lại phía Tây, 

thời trẻ không chăm chỉ, về già sẽ đau thương). Chúng ta mong 

muốn cuộc sống của con cái không có những điều đáng tiếc như 

vậy xảy ra. Vậy thì ngay từ khi con cái còn nhỏ, chúng ta nhất 

định phải dạy cho chúng biết quý trọng thời gian. Hơn nữa thời 

gian làm việc, nghỉ ngơi trong sinh hoạt cũng phải bình thường. 

Không nên cứ đến ngày nghỉ là thức khuya đến nửa đêm vẫn chưa 

đi ngủ, hôm sau lại ngủ đến giữa trưa. Ngủ như vậy chân thật là 

tôi chưa học được. 

Chúng tôi dạy bọn trẻ đọc sách Thánh Hiền thì cũng phải 

chú trọng thời gian làm việc, nghỉ ngơi trong sinh hoạt. Cho nên 

phải nhắc bọn trẻ rằng sáu rưỡi sáng là thức dậy, bẩy giờ phải 

học “Đệ Tử Quy”. Những đứa trẻ này đều chỉ mới sáu, bẩy tuổi 

mà thôi, nhưng sau khi học xong thì chân thật cũng biết làm 

theo. Vào ngày mùng một Tết, bởi vì đêm 30 ngủ muộn một chút 

cho nên mẹ của đứa bé chỉnh lại chuông báo thức muộn đi một 

tiếng, hy vọng con cái được ngủ thêm một chút. Kết quả đứa bé 

gái này có lẽ đã thành thói quen trong sinh hoạt, cho nên khoảng 

sáu giờ hơn thì đứa bé thức dậy, nhìn đồng hồ mới hơn năm giờ

ại ngủ tiếp. Nhưng càng ngủ nó càng thấy không 

thoải mái: “Sao thờ ậm như vậy?”. Đứa bé 

nhìn lại là bẩy giờ. Kết quả khi đi ra ngoài phòng xem thì đã tám 

giờ, đứa bé lập tức khóc to lên và nói: “Tám giờ rồi mà mình vẫn 

chưa học “Đệ Tử Quy”. Tại sao đứa bé lại khóc?  

Các vị xem đó, đứa bé rất có trách nhiệm với học vấn. Vì 

đứa bé kính trọng thầy giáo cho nên không muố ời 

thầy đã dạy. Chúng ta là phụ huynh thì cũng cần kết hợp với thầy 

giáo, không nên càng giúp đỡ thì lại càng bận rộn. Trẻ nhỏ có 
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ngủ ít đi nửa tiếng cũng không sao, để đứa bé có lòng kính trọng 

đối với thầy giáo thì đó mới là điều quan trọng.  

Nhắc tới thời gian, các vị Thánh Hiền  rất quý trọng thời 

gian. Câu quen thuộc nhất là: “Nhất thốn quang âm nhất thốn 

kim, thốn kim nan mãi thốn quan âm”. Nói thì nói như vậy 

nhưng các vị có cái cảm giác này không? Có cảm thấy như vậy 

không? Có. Chúng ta thử đi hỏi đứa bé mười mấy tuổi xem 

chúng có cái cảm giác như vậy không? Rất khó. Cho nên một 

người tại sao lại phải quý trọng thời gian như vậy? Chúng ta hãy 

xem có rất nhiều người học trò thời xưa được lưu tên trong sử

ều rất biết quý trọng thời gian.  

Ví dụ như Tư Mã Quang dùng thời gian của 19 năm để hoàn 

thành một quyển sách rất quan trọng đó là “Tư Trị Thông Giám”. 

Ông sợ mình ngủ quá nhiều cho nên lấy gỗ làm thành một cái 

gối hình tròn. Khi ngủ trên cái gối hình tròn thì chỉ cần cử động 

một chút là đầu tuột khỏi gối, nhờ ỉnh dậ

được nghỉ ngơi một lát, thế là ông lại tiếp tục làm việc. Có tinh 

thần, thái độ làm việc như vậy cho nên ông mớ

toàn ý hoàn thành được bộ trước tác này.  

Động lự ẩy ông thà ngủ ít đi để làm được nhiều 

việc hơn? Động lực vì đất nước, động lực muốn tạo phúc cho con 

cháu đời sau. Bởi vì lịch sử giống như một tấm gương, chỉ cần con 

cháu sau này chịu học thuộc quyển sách “Tư Trị Thông Giám”, tin 

rằng cuộc đời chúng sẽ bớt đi rất nhiều những lỗi lầm không cần 

thiết. Cho nên mớ ết cái về sau ứ 

mệnh cao cả này đã thôi thúc ông tích cực, chăm chỉ để hoàn thành 

tốt quyển sách này. 

Vương Dương Minh tiên sinh từng nói rằng: “Chí bất lập, vô 

dĩ thành sự” (một người không lập chí thì cuộc đời này không thể 

hoàn thành tốt công việ . Cho nên phải biết quý trọng thời 

gian. Đầ ải lập chí hướng cho cuộc đời. Nhân sinh rất 

ngắn ngủi, chúng ta phải biết vận dụng cái cuộc sống ngắn ngủi 
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này, phải xứng đáng với công ơn dưỡng dục của cha mẹ, xứng 

đáng với sự chăm sóc, lo lắng của anh chị em, xứng đáng với 

những vị trưởng bối đã dẫn dắ ở

ứng đáng với Tổ quốc đã chăm lo cho chúng ta. Khi ý 

nghĩ của một ngườ ề những ân đức này thì họ 

sẽ tận tâm, tậ ể hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương anh chị 

em, tiến thêm một bước nữa là cống hiến cho xã hội.  

Cho nên khi một người biết quý trọng thờ

khởi nguồn từ sự biết cung kính người khác. Khi họ biết cung 

kính với cha mẹ, với những người quan tâm đến họ thì họ sẽ 

không tự hủy hoại chính bản thân mình để những người yêu 

thương họ phải đau lòng, thương tâm. Cho nên một con người 

khi biết hoàn thành bổn phận, sứ mệnh cuộc đời của họ

không có ai đẩy họ, họ cũng vẫn tiến về phía trước. 

Thường thường thì con người hay lãng quên thời gian, 

không có sự nhạy cảm với thời gian “một đi mà không trở lại

ột vị ệ đã nói rằng: “Con người từ 

khi sinh ra đã có một việ ừng nghỉ”. Đó là việ

ừ ế ế

chưa bao giờ ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta ăn xong cái Tế

ới đã đến, nhưng ở một góc độ khác thì lại biểu 

hiện rằng năm cũ đã qua. Chúng ta còn có bao nhiêu việc quan 

trọng, bao nhiêu việc cần phải làm mà vẫn chưa làm. 

Thời nhà Minh có một vị họa sĩ tên là Văn Gia. Ông từng 

làm một bài thơ. Bài thơ này cũng là ước hẹn nhắc nhở chúng ta. 

Ông viết: “Minh nhật phục minh nhật, minh nhật hà kỳ đa, ngã 

sinh đãi minh nhật, vạn sự thành tha đà” (Ngày mai lại ngày 

mai, ngày mai sao nhiều thế, đời ta đợi ngày mai, mọi việc trở 

thành phí hoài). Nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng còn có ngày mai, 

còn có năm sau thì thời gian trôi qua một cách không có ý thức. 

Như vậy thì thật là đáng tiếc. 
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Khi tôi đi làm ở Hải Khẩu được bốn tháng thì chợt lĩnh hội 

được rất sâu sắc rằng cuộc đời còn có một mối hận. Đó là khi 

các vị cảm thấy có nhiều việc rất quan trọng cần phải làm, 

nhất định phải làm, nhưng các vị lại không có năng lực để 

làm. Lúc đó các vị sẽ cảm thấy rất là hối tiếc, rất đau khổ. Như 

khi chúng ta có cơ hội quảng bá văn hóa ngàn năm của Tổ 

Tông để làm ích lợi cho mọi người, nhưng quay đầu nhìn lạ

ử dụng tốt cuộc đời củ

năng lực không có cho nên không giúp ích đượ

ất đau khổ. Giống như rõ ràng nhìn thấy 

người sắp chết đuối nhưng các vị ết bơi nên không 

thể cứu người ta. Khi chúng ta thấy cần phải dạy bảo con cái 

của mình mà lúc này chúng ta lại không có học vấn, không có 

trí tuệ ự hối tiếc rất lớn của đời người. Chúng ta 

không nên để cho cuộc đời xảy ra những sự hối tiếc như vậy, 

phải nhanh chóng tích cực nỗ lực nâng cao trí tuệ của mình, 

bởi chỉ có trí tuệ thì những vấn đề trong cuộc sống mới có thể 

được giải quyết một cách dễ dàng. 

Cho nên hiện nay, điều quan trọng nhất của cuộc sống không 

phải là kiếm tiền mà là khai mở trí tuệ, tăng trưởng trí tuệ. B

không có trí tuệ ộc đời của các vị sẽ có rất nhiều sự chọn 

lựa sai lầm. Thời gian các vị bỏ ra để sửa chữa những sai lầ

g có thể phải mất hơn nửa đời người. Vì vậy việc 

quan trọng nhất trong kế hoạch cuộc sống là phải học tập, phải 

trưởng thành, phải tăng trưởng trí tuệ. 

một sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học với khi còn đang họ

có chăm chỉ học tập hơn không? Rất nhiều sinh viên sau khi tốt 

nghiệp đại học xong là nói: “Tạm biệt với sách vở!”.  

Thật ra có rất nhiều bản lĩnh trong cuộc đời của các vị phả

ội mới thật sự là lúc cầ ọc tậ

luyện. Nhưng thái độ của chúng ta lại là ngừng nghỉ học tập, 

thảo nào mà cuộc số ền toái. Tại sao có 

nhiều việc không như chúng ta tưởng tượng? Sau đó chúng ta lại 



GIẢNG GIẢI ĐỆ TỬ QUY - PHÉP TẮC NGƯỜI CON 

Hoclamnguoi.edu.vn Page 24 

 

không biết giải quyết như thế

mượn rượ ải sầ ầu thêm, đến khi tỉnh 

rượu thì những việc đó vẫn cần phải giải quyết. Cho nên trong 

cuộc sống phải biết chọn lựa, phải nhanh chóng bỏ nhiều thờ

cố gắng học tập làm theo những vị Thánh nhân. 

Đầu tiên chúng ta phải có thái độ quý trọng thời gian, tiến 

thêm bước nữa là dạy bảo con cái trân quý thời gian. Có một vị 

phụ huynh có đứa con du thủ, du thực, không chịu học hành. 

Người phụ huynh này rất mong có thể dạy bả ứ

biết quý trọng thời gian. Ông liền lấy một cây gậy dài tám tấc. 

Để làm gì? Khi nói đến lấy cây gậy dài tám tấc có rất nhiều em 

nhỏ khi nghe thấy liền nói: “Đánh đứa con!”. Đánh người mà 

dùng cây gậy dài tám tấ ật là kinh khủng! Người cha cầm 

cây gậy dài tám tấc rồi nói với đứa con: “Đời người giống như 

cây gậy dài này, tám tấc tượng trưng cho tám mươi tuổi. Khi con 

chưa đến tuổi hai mươi thì con chưa thể giúp gì cho gia đình, 

cho xã hội, con chỉ nhận được sự phục vụ, sự cống hiến của mọi 

người đối với con. Đoạn này con không giúp được gì cả cho nên 

phải chặt đi”. Thế là ông lấy cái rìu, chặt đi hai tấc đầu của cây 

gậy. Hành động này làm cho đứa con bị chấn động. 

Tiếp theo ông lại nói: “Con người sau khi quá sáu mươi tuổi 

thì già cả, cơ thể suy yếu, đối với gia đình, xã hộ

cống hiến gì. Cho nên đoạn này chúng ta cũng phải chặt đi”. Và 

ông lại chặt đi. Phần khúc cây còn lại người cha lại chia làm ba 

đoạn rồi nói: “Tiếp đến phần thời gian còn lại này thì con đã 

dùng mất một phần ba để ngủ nghỉ, cho nên cũng phải chặt đi”. 

Đứa con bắt đầu thấy căng thẳng. Người cha lạ Hàng 

ngày con đều phải ăn cơm, tắm rửa, phải làm rất nhiều việc 

trong sinh hoạt, đều không thể tiết kiệm được thời gian, vậy thì 

đoạn này cũng phải chặt đi”. Đứa con Cha à! Cha 

đừng chặt, con biết rồi”. Ngườ Con  chưa biết 

đâu, con người còn có rất nhiều thời gian bị bệnh nằm ở trên 
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giường, đoạn này cũng phải chặt”. Đứ

rồi bảo: “ ời gian nữa”. 

“Con trai à! Con còn chưa hiểu đượ

toàn chuyện nhảm”. Chân thật là dạy bảo con cái thì phải có 

quan niệm đúng đắn, và những người phụ huynh như chúng ta 

cũng cần có những biện pháp khéo léo, bởi vì trẻ nhỏ ngày nay 

không thích người lớn thuyết giáo cho nên về điểm này chúng ta 

cũng cần nắm bắt được. 

Còn có một bà mẹ có con học lớp một, sáng nào ngủ dậy đứa bé 

cũng rất lề mề. Mẹ nó thấy vậy biết rằng thế nào nó cũng đi học 

muộn, nhưng không dùng biện pháp gì để ngăn cấm nó. Làm như 

vậy có tốt không? Trước tiên là để cho con phải chịu hậu quả của 

việc lề mề ời mẹ không ngăn cấm nó để xem 

nó lề mề đến bao giờ. Hiện nay bàn chải đánh răng, kem đánh răng 

của bọn trẻ trang trí những hình vẽ rất đẹp có phải không ạ? Cho nên 

khi đánh răng nó còn phải nghịch ngợm một lúc, và kết quả không 

ngoài dự đoán, đứa bé lại đi học muộn. Khi các bạn họ

ới thấy người mẹ cùng với đứa bé đi đến trường, và thấy 

đứa bé không đi chào cờ được. Bởi chúng học đến trưa thì về nhà 

nghỉ, rồi buổi chiều lại tiếp tục đến trường. Kết quả người mẹ thấy 

đứa bé buổi trưa về nhà mặt mũi vẫn rất vui vẻ. Người mẹ nghĩ: 

"Nhất định là thầy giáo không phạt nó. Nếu không thì tại sao trên 

gương mặt nó lại không có một chút gì là hổ thẹn cả?" 

Nếu như các vị ẹ thì phải làm sao? Cho nên trong 

giáo dục chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ một câu: “Cẩn thận từ 

lúc ban đầu”. Nếu như không sửa ngay khi trẻ ới bắt đầu 

phạm sai lầm, đợi đến khi sai lầm đã trở thành thói quen, lúc đó 

các vị phải kéo co với nó thì rất là mệt. 

Cho nên người mẹ này liền chủ động gọi điện cho thầy giáo 

chủ nhiệm của đứa bé. Câu đầu tiên người mẹ nói với thầy giáo 

rằng: “Thầ ọc muộn”. Vị 

thầy này nói: “Cái đó tôi biết, không vấn đề gì, không vấn đề gì”. 
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Người mẹ ngạc nhiên hỏi: “Sao lại không có vấn đề?”. Người 

thầy liền nói: “Tôi nói không vấn đề vì còn tưởng cô sẽ giải thích 

hộ con trai lý do tại sao cháu đi học muộn”. Các vị ừ 

phản ứng này của thầ ể nhìn thấy được rằng trẻ 

nhỏ thời nay phạm sai lầm thì ai là người che đậy cho chúng? 

Như vậy là hại chúng. Cho nên người mẹ này liền nói tiếp với 

thầy giáo: “Thầy giáo à! Việc này rất quan trọng. Chiều nay thầy 

nhất định phải phê bình, giáo huấn cháu thật nặng vào”. Kết quả

ầy giáo cười ha hả nói: “Thời nay mà còn có bà mẹ biết phê 

bình, dạy bảo!”. Cho nên cưng chiều con cái thì ngược lại sẽ làm 

hại chúng. 

Buổi chiều khi đứa bé tan học về nhà, nét mặt rất khó coi. 

Sau khi bước vào nhà thì nó liền đi lấy chiếc đồng hồ báo thức 

mà nó đã mua. Chiếc đồng hồ báo thức này cuối cùng cũng được 

dùng đến. Kết quả là nó rất vội vàng, lập tức chỉnh ngay sáu 

rưỡ ồi đặt chiếc đồng 

hồ báo thức ở đó. Mẹ nó thấy vậy thì mỉm cười rồi tiến lại nói 

với nó: “Con chỉnh sáu rưỡi thì tí nữa khi đang ăn cơm đồng hồ 

sẽ đổ chuông”. Đứa bé nghĩ rằng chỉnh sáu rưỡi thì đúng sáu 

rưỡi sáng mai đồng hồ sẽ đổ chuông để kêu nó thức dậy. Nó 

không nghĩ một ngày có hai mươi bốn giờ và sẽ có hai lần sáu 

rưỡi. Cho nên khi mẹ nói như vậy thì nó chợt hiểu ra: “Đúng rồi! 

Sau khi ăn cơm xong mới chỉnh đồng hồ”. Người mẹ này cũng 

không mắng đứa bé, chỉ nắm lấy cơ hội để dạy bảo. Từ đó về 

sau, đứa bé này cho dù ở đâu nó cũng mang theo đồng hồ báo 

thức ở bên cạnh. Cho nên đứa nhỏ đã hình thành một thói quen 

tốt là không đi muộn và cũng không ngủ dậy muộn. Bởi vậy khi 

dạy bảo con cái chúng ta cũng phải luôn luôn nắm bắt được 

những thời cơ quan trọng. 

Một người biết quý trọng thời gian phải như thế nào? Từ câu 

chuyện tôi vừa mới kể, chúng ta có thể hiểu được rằng đầu tiên 

là phải lậ ần phải lập kế hoạch. Tất cả mọi kế 

hoạch cũng đều nhằm mục đích làm sao để dạy bảo tốt con cái. 
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Sự nghiệp này của chúng ta cũng có mục tiêu trong thời kỳ ngắn 

hạn, thời kỳ trung hạn và thời kỳ dài hạn. Như vậy các vị mới 

biết cách để đi từng bước một, biết vận dụng ra làm sao.  

Tiếp đến chúng ta cũng phải nói ít đi những lời nói không 

quan trọng. Các vị hãy xem, một số người khi mở miệng là nói 

trong một tiếng đồng hồ, thậm chí hai tiếng đồng hồ. Thời gian đó 

trôi qua mất rất nhanh. Cho nên lời nói phải “thoại thuyết đa, bất 

như thiểu” (nói nhiều lời, không bằng ít ể dành 

thời gian này để đi học hỏi. Hơn nữa nếu như các vị nói nhiều lời 

quá, những lời này mà truyền ra ngoài thì lại có rất nhiều chuyện 

thị phi. Vậy thì các vị sẽ rất phiền phức. 

Ngoài ra chúng ta cũng nên bớt phiền muộ ột kết quả 

nghiên cứu thực nghiệm cho thấ ần trăm 

(50%) sự phiền muộn là phiền muộn về tương lai, bốn mươi phần 

trăm (40%) là phiền muộn về quá khứ, chỉ có mười phầ

ện tại. Họ nghiên cứu thực nghiệm, bảo mọi 

người viết hết những việc phiền muộ ất vào ngăn kéo. 

Một tuần lễ sau họ lại đến và nói: “Nào! Các vị hãy mở những việc 

phiền muộn của tuần trước ra xem!”. Khi xem thì thấy rằ

ải đến chín mươi phầ ần thiết 

phải phiền muộn. Họ nói: “Tốt rồi! Chúng ta lại cất đi”. Qua tuần 

thứ hai (tổng cộng là ba tuần lễ) thì họ lại lấy ra xem. Khi xem thì 

họ nhận ra tất cả đều không cần phải phiền muộn.  

Cho nên chúng ta có câu thành ngữ: “Người nước Kỷ lo trời 

sập” (lo bò trắng răng). Việc này làm hao tốn rất nhiều tiền của 

và thời gian của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải cố gắng để tăng 

thêm trí tuệ, để có được quyết định đúng thì cuộc đời mới không 

đi vào con đường sai lầm. Cho nên thời gian để học hành thì 

không thể giảm bớt. Ở đây là nói đến quan niệm chúng ta tuyệt 

đối phải quý trọng thời gian.  
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12.2. Thần tất quán, kiêm tấu khẩu. Tiện nịch hồi, triếp tịnh 

thủ (Sáng rửa mặt, phải đánh răng. Tiểu tiện xong, rửa tay sạch) 

Đây là nhắc đến thói quen sạch sẽ của con người. Tục ngữ 

có nói: “Sạch sẽ là cơ bản của sự khỏe mạnh”. Các vị phải yêu 

sạch sẽ thì cơ thể mới không bị một số bệnh hoặc một số vi 

khuẩn xâm nhiễm làm tổn hại cơ thể. Hơn nữa khi một người 

thật sự biết yêu quý thân thể của mình thì cũng là đang thực hiện 

hiếu đạo. “Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu, bất cảm hủy 

thương, hiếu chi thủy dã” (cơ thể tóc tai là do cha mẹ ban cho, 

cho nên không được làm tổn thương, đó là đạo hiếu). “Đệ Tử 

Quy” cũng nói: “Thân hữu thương, di thân ưu” (cơ thể của mình 

bị tổn thương thì làm cho cha mẹ lo lắng). Khi xem Kinh văn, 

chữ “cẩn” thì giống như là việc của riêng mình thôi, nhưng trên 

thực tế thì mình và người đều có liên quan với nhau. Cho nên khi 

cơ thể chúng ta không khỏe thì nhất định sẽ làm cho những 

người thân phải lo lắng cho chúng ta. 

Trong “Luận Ngữ”, Khổng Phu Tử có nhắc đến một câu giáo 

huấn đó là: “Phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu” ( ẹ lo lắng 

nhất chính là bệnh tật của con cái). Chữ “tật” ở đây chúng ta có 

thể hiểu là bệnh tật, cũng có thể hiểu là thói quen xấu, thói hư, 

tật xấu. Cho nên yêu thích sạch sẽ mới không làm tổn thương 

thân thể. 

Tiếp đến, cuộc sống cần phải có quy luật, đây cũng là 

nguyên nhân quan trọng để cho thân thể được khỏe mạnh. Ngoài 

ra, khi chúng ta làm việc rất cẩn thận thì sẽ không phạm phải sai 

lầm, như vậy cũng làm cho cha mẹ yên tâm. Cho nên chữ “tật” 

chúng ta có thể hiểu với nghĩa rộng là thân thể được khỏe mạnh, 

trong việc đối nhân, xử thế đều không phạm phải sai lầm để cha 

mẹ không phải lo lắng. Hơn nữa khi một người biết yêu quý thân 

thể mình thì rất yêu thích sự sạch sẽ. Đó cũng là tôn trọng đối 

với người khác.  
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Cho nên mới nói: “Tự trọng nhi hậu nhân trọng”, khi tự bản 

thân các vị xem trọng sự sạch sẽ, mặc quần áo ngay ngắn, chỉnh tề 

thì ngườ ọng các vị đến ba phần. Khi chúng ta đầu 

tóc rối bù, thân thể bẩn thỉu, người ta chưa giao du với chúng ta

đối với chúng ta đã có chút khinh thường, có chút khinh khi. Cho 

nên khi người khác xem thường mình thì trước tiên chúng ta không 

nên trách họ, mà đầu tiên phải kiểm điểm lại mình, xem lại bản thân 

mình có phải là đã khiếm khuyết trong những lễ nghi này không. 

“Thần tất quán, kiêm tấu khẩu” (sáng rửa mặt, phải đánh 

răng) là nói đến việc chúng ta phải giữ cho răng miệng được 

sạch sẽ, thơm tho. Bởi vì giữa người với người hàng ngày giao 

tiếp nói chuyện với nhau rất nhiều, cho nên điều này nhất định 

phải chú ý. Nếu như bọn trẻ không đánh răng, vậy thì răng 

miệng sẽ không sạch sẽ. Khi đến trường, quan hệ xã giao của 

chúng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Trẻ từ nhỏ đã có quan hệ xã giao 

không tốt thì sẽ có sự tổn thương đối với lòng tự tin của nó. Tôi 

cũng đã từng dạy một học sinh, thân thể ất bẩn thỉu, cho 

nên các học sinh khác đề ạ

ảnh hưởng từ phía gia đình.  

ếu như bị hôi miệng thì cũng 

ảnh hưởng đến quan hệ xã giao của chúng ta. Một người bị hôi 

miệng là bởi trong cơ thể có quá nhiều độc tố, cho nên nó mới 

tràn ra ngoài. Tại sao độc tố của con người lại nhiều như vậy? 

Điều này có liên quan đến việc ăn uống của họ. Cho nên mới 

nói: “Bệnh từ khẩu nhập”. Trong đó còn có liên quan đến một 

nhân tố nữa là ăn đêm.  

Quý vị thân mến! Các vị có hay ăn đêm không? Không hay 

ăn đêm! Tỷ lệ hôi miệng của người hay ăn đêm rất cao. Tại sao 

vậy? Bở ời giờ, mười một giờ, thậm chí là 

nửa đêm họ mới ăn uống, ăn các loại thức ăn là hải sản, ăn cá, ăn 

thịt, ăn xong chỉ một hai tiếng sau là họ đã đi ngủ. Khi ngủ, cơ 

thể chúng ta chỉ có hai cơ quan còn hoạt động. Hai cơ quan nào 
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vậy? Trái tim và hơi thở. Tim mà ngừng đập thì thật là phiền 

phức. Những cơ quan nội tạng khác sẽ nói với các vị: “Ông chủ 

à! Chúng tôi tạm thời đóng cửa đi nghỉ một lúc, ngày mai lại 

đến”. Cho nên dạ dày cũng ngừng tiêu hóa. Những thức ăn này, 

những thịt cá này ở trong dạ dày thì lên men, phát mùi hôi thối. 

Bởi vì trong cơ thể, trong dạ dày có chất a xít dạ dày nên thức ăn 

rất dễ bị hỏng. Hơn nữa nhiệt độ khoảng ba mươi bẩy độ (37
o
) 

cho nên những thức ăn này bị hỏng rất nhanh. Sau khi bị hỏng 

thì những độc tố này tuần hoàn trong cơ thể của các vị. Cho nên 

ăn đêm chân thật là không tốt cho sức khoẻ. Điều này chúng ta 

cần phải chú ý. 

“Tiện nịch hồi, triếp tịnh thủ” (Tiểu tiện xong, rửa tay sạch) 

là sau khi đi vệ sinh xong thì phải rửa tay sạch sẽ, luôn luôn chú 

ý giữ đôi tay sạch sẽ. Bởi khi ăn uống thường có liên quan đến 

đôi tay, nếu như tay có vi khuẩn thì rất dễ làm tổn thương cho 

thân thể. Ngoài việc đi vệ sinh xong phải rử

cần phải chú ý rửa tay nữa? Trước khi ăn cơm cũng phải rửa tay 

sạch sẽ.  

Quý vị thân mến! Các vị phải đi quan sát thật nhiều, bởi vì 

các vị nói càng tỉ mỉ thì độ cảnh giác của bọn trẻ càng cao. 

Các vị chớ nên sơ xuất mà không nhắc nhở từng li, từng tí 

một. Kỳ thực trí nhớ của bọn trẻ đặc biệt tốt, đều nhớ hộ các 

vị. Bởi vì tôi thường xuyên nhắc nhở bọn trẻ một số việc rồi 

bản thân tôi lại quên mất. Nhưng bọn trẻ đều nhắc nhở lại tôi. 

Chúng ta thường xuyên nhìn thấy rất nhiều người lớn đếm tiền 

giấy, đếm một lúc thì đưa ngón tay vào lưỡi nếm một cái. Đây 

là thói quen không tốt cần phải chú ý. Cho nên những thói 

quen trong sinh hoạt cần chú ý phải sạch sẽ thì mới có thể để 

cho thân thể được khoẻ mạnh. Đó cũng là tấm gương tốt để 

con cái noi theo.  
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13. QUÁN TẤT CHÁNH, NỮU TẤT KẾT. MIỆT DỮ LÝ, 

CÂU KHẨN THIẾT. TRÍ QUÁN PHỤC, HỮU ĐỊNH VỊ. 

VẬT LOẠN ĐỐN, TRÍ Ô UẾ. 

Mũ phải ngay, nút phải gài 

Vớ và giày, mang chỉnh tề. 

Nón quần áo, để cố định 

Chớ để bừa, tránh dơ bẩn. 

************ 

13.1. Quan tất chính, nữu tất kết. Vát dữ lý, câu khẩn thiết 

(Mũ phải ngay, nút phải gài. Vớ và giày, mang chỉnh tề) 

Đây là nói dáng vẻ bề ngoài của một người cần phải đoan 

chính. Nếu như hôm nay tôi diễn giảng ở ặc lại có 

hai cái cúc không cài, các vị trông thấy thì có thể một nửa số 

người ở đây sẽ đi về, bởi ngay đến quầ ặc không tử tế 

thì nói gì đến chuyện diễn giảng nữ ời thời xưa rất 

chú trọng đến dáng vẻ bên ngoài. Họ luôn luôn nhắc nhở bản 

thân cần có “tam chính”. Thứ nhất, đội mũ phải chỉnh tề. Thứ 

hai, mặc quần áo phải chỉnh tề. Thứ ba, đi giầy dép phải chỉnh tề

ờng xuyên kiểm tra xem mũ độ ệch 

không, quần đã cài cẩn thận chưa. Nếu không, chẳng may quần 

bị tụt xuống thì rất phiền phức. Sau đó là kiểm tra dây giầy đã 

buộc chặt chưa? Nếu bị lỏng lẻo thì chúng ta đi đường sẽ phát ra 

âm thanh, người ta nhìn thấy sẽ khinh khi các vị. 

Có một lần tôi đi diễn giảng, thời gian có hơi chút gấp rút. Ở 

Hải Khẩu có một phương tiện giao thông gọi là xe ôm. Các vị đã 

nghe đến bao giờ chưa? Là người ta dùng xe máy để chở khách 

như xe tắc xi vậy. Ở đó có rất nhiều xe ôm, đều là dùng xe máy 

để chở ền gọi xe ôm chở đến nơi diễn 

giảng. Sau khi đến nơi tôi liền vào trong giảng cho nên cũng 

không bị muộn. Sau khi giảng xong tôi đi vào nhà vệ

ấy tóc của tôi dựng ngược lên. Bởi lúc 



GIẢNG GIẢI ĐỆ TỬ QUY - PHÉP TẮC NGƯỜI CON 

Hoclamnguoi.edu.vn Page 32 

 

ngồi xe ôm, gió đã thổi tung tóc của tôi lên. Tôi đã diễn giảng ở 

đó suốt hai tiếng đồng hồ mà mọi người đều không nói cho tôi 

biết. Sau khi đi ra, tôi liền nói với mấy vị thầy giáo ở

Sao các vị không nhắc nhở tôi? Để cho tôi phải xấu 

mặ ếng đồng hồ”. Cho nên, chúng ta lúc nào cũng 

phải cẩn thận với dáng vẻ bề ngoài thì mới không bị xấu mặt khi 

xuất hiện trước mọi người. 

Vào thời Xuân Thu có một vị đại thần tên là Triệu Tuyên Tử, 

ông là đại thần nước Tấn. Khi đó Tấn Linh Công đang giữ ngôi 

vua. Tấn Linh Công tuổi đời không nhiều, còn nhỏ và không hay 

nghe lời, đều không biết yêu quý nhân dân. Triệu Tuyên Tử rất 

trung thành, ông thường xuyên thẳng thắn khuyên can Vua mộ

ỵ ấn Linh Công khởi lên 

ác niệm nên đã cử sát thủ Sừ Nghê (một người rất khỏe) đi giết 

Triệu Tuyên Tử. Thời đó triều kiến nhà Vua thường vào buổi 

sáng rất sớm. Cho nên Sừ ến nhà của Triệu Tuyên Tử 

trước buổi chầu sáng bởi vì Triệu Tuyên Tử thức dậy rất sớm. 

Kết quả Sừ Nghê thấy Triệu Tuyên Tử đã mặc triều phục rất là 

chỉnh tề, ngồi nghiêm chỉnh và đang nhắm mắt dưỡng thần. Hơn 

nữa dáng vẻ bề ngoài này, uy nghi này làm cho Sử Nghê vừa 

nhìn thấ ảm động. Ông ấ Triệu Tuyên Tử ở

ời nhìn thấy mà vẫn cung kính như vậ ắc là 

khi ở trước mặt người khác nhất đị ải 

quyết việc nước, đối với ngườ ất đị ất khiêm 

tốn, rất cung kính”.  

Cho nên ông ấy nghĩ: “Người như vậy tuyệt đối sẽ là lương 

đống (trụ cột) của nướ ạo của nhân dân, cho 

nên ta không thể giết ông ấy được. Nếu giết ông ấy thì ta sẽ

ất trung”. Nhưng đây là việc mà Vua Tấn Linh Công 

giao cho ông, giả như ông không hoàn thành thì ông sẽ

ất tín (không giữ lời hứa). Cho nên Sừ Nghê lập tức lao đầ

ự vẫn. Từ câu chuyện này chúng ta có thể lĩnh hội 
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được rằng khi dáng vẻ bề ngoài của một người đoan trang thì sẽ 

nhận được sự tôn trọng của người khác đối với họ. Và cũng nhờ 

thái độ cung kính này mà Triệu Tuyên Tử đã cứu được mạng sống 

của chính mình. Cho nên những chi tiết nhỏ nhặt này trong sinh 

hoạ ể không cẩn thận.  

22
Dáng vẻ bề ngoài của một con người mà đoan trang thì rất 

là quan trọng. Khi các vị biết coi trọng dáng vẻ bề ngoài của các 

vị, thì sẽ làm cho người khác kính trọng các vị. Bởi nếu như 

dáng vẻ bề ngoài của chúng ta mà kỳ cục lạ thường, như vậy 

chúng ta không những sẽ bị người khác khinh thường mà còn có 

thể tạo thành nếp sống không lành mạnh cho xã hội. Cho nên sự 

ăn mặc của những người thuộc người của công chúng rất là quan 

trọng. Nếu như họ mặc quần áo hở hang, vậy thì sẽ dẫn đầu nếp 

sống không lành mạnh trong xã hội. Cho nên người củ

ải cẩn thận nghĩ đến sự ảnh hưởng của mình đối với 

xã hội, và cần phải cẩn thận với hành động của bản thân mới 

đúng.  

Cha mẹ chúng ta ăn mặc quần áo cũng là tấm gương để cho 

chúng ta noi theo. Nếu như người mẹ ăn mặc hở hang, thì đứa 

con có thể từ nhỏ đã “nghe quen tai, nhìn quen mắt ị ảnh 

hưởng theo. Và sau này con cái ăn mặ hở hang hơn. 

Như vậy rất là không tốt đối với con cái, sẽ làm cho rất nhiều 

người khinh thường đối với họ, thậm chí có thể bị nguy hiểm. 

Cho nên ăn mặc quần áo không thể không cẩn thận. 

Cách ăn mặc quần áo của một ngườ ẽ ảnh hưởng 

đến trạng thái nội tâm của họ. Ví dụ như ở nước ngoài, thậ

ững nơi quan trọng củ ều quy định phải ăn mặc 

lịch sự thì mới được vào những nơi có tính chất quốc tế. Và có một 

số chương trình biểu diễn quan trọng cũng yêu cầu như vậy. Ví dụ 

khi chúng ta đến Trung tâm Văn hóa, nếu ăn mặc nghiêm chỉnh thì 

                                                 
22

 Bắt đầu Tập 22 
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khi xem những tiết mục này chúng ta cũng sẽ được chuyên chú 

hơn. Nếu như các vị lại đi dép lê, mặc quầ

vậy là không thích hợp. Cho nên khi chúng ta ăn mặc chỉnh tề thì 

trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy có lòng cung kính. Giống như 

khi chúng ta đi leo núi, nếu ăn mặc như chúng ta đang mặc hiện giờ 

thì cũng không thích hợp bởi vì khi leo núi thì phải thoả

ải mặ ần áo thích hợp để đi. 

Trong giới buôn bán có một cao thủ bán hàng tên là Kiều Kỳ 

La Đức. Ông rất giỏi bán xe ô tô. Một hôm ông đang ngủ ở nhà, 

chợt tỉnh giấc liền vội vàng chạy đến trước tấm gương và bắt đầu 

mặc áo vest, thắt cà là vạt. Sau khi mặc quần áo xong xuôi ông 

mới bắt đầu cung kính nhấc điện thoại lên để gọi cho khách hàng 

của mình. Sau khi nói chuyện xong với khách hàng thì ông cúp 

điện thoại, rồi cởi quầ ại chui vào trong chăn ngủ

ợ của ông thấy vậy liền nói: “Anh bị điên à!”. Kiều Kỳ La 

Đức liền nói với vợ: “ ấy bộ dạng 

của anh, nhưng nếu anh ăn mặc tùy tiện thì trong lời nói của anh 

cũng sẽ tùy tiện và họ sẽ cảm nhận được. Nếu như anh rất là 

thận trọng, ăn mặc quần áo vest ngay ngắn, thái độ như vậy 

cũng có thể trong ngôn ngữ truyền đạt cho họ biết”. Cho nên sự 

ăn mặc cũng ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của một người. 

Đương nhiên khi ông đã có thói quen này thì mỗi khi gặp mặt 

khách hàng ông lại còn cung kính hơn, bởi ngay cả khi khách 

hàng không nhìn thấy mà ông cũng đã cung kính như vậy. Đây 

được gọi là: “Lời nói đi đôi với việc làm”. 

Có rất nhiều sinh viên đại học đi xin việc thường là không 

được tuyển dụng. Cô giáo Dương cũng từng gặp rất nhiều sinh 

viên tốt nghiệp đại học với thành tích rất khá, thậm chí nghiên 

cứu sinh cũng không kiếm được việc làm. Sau đó cô hướng dẫn 

cho họ cách ăn mặc, và rồ ợc tuyển dụng. 
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Bởi vậy cho dù rất giỏi giang nhưng nếu như khi đi xin việc mà 

ăn mặc không thích hợp thì có khả năng là bạn đã làm mất cơ hội 

này rồi.  

13.2. Trí quan phục, hữu định vị. Vật loạn đốn, trí ô uế (Nón 

quần áo, để cố định. Chớ để bừa, tránh dơ bẩn). 

Quần áo, mũ mão, thậm chí là đồ dùng sinh hoạt hàng ngày 

đều phải để vào vị trí cố định, không được để bừa bãi, “vật loạn 

đốn, trí ô uế” (chớ để bừa, tránh dơ bẩn). Nếu không những đồ 

vật này sẽ bị bẩn. Các vị không yêu quý nó thì tuổi thọ của những 

đồ vật này sẽ ngắn đi. Cho nên trong vạn vật, tuy những đồ vật 

này không có sinh mạng, nhưng các vị đối xử tốt với chúng thì 

cũng có thể sử dụng chúng được lâu dài. Yêu thương người khác 

thì được người khác yêu thương lại, yêu thương đồ vật thì đồ vật 

cũng yêu thương lại. Nếu như các vị hàng ngày đều ăn uống quá 

độ thì dạ dày của các vị có thể chỉ ba, bốn mươi năm là nó đã đình 

công rồi. Nếu như các vị rất tôn trọng nó, ngày ăn ba bữa cố định 

đúng giờ, không ăn nhiều quá và cũng không để cho nó bị đói, thì 

cái dạ dày này cũng sẽ báo đáp các vị một cách rất tốt.  

Cho nên chúng ta cũng phải biết yêu quý mọi thứ đồ vật. 

Khi mọi đồ vật đều có vị trí cố định thì sẽ có ảnh hưởng gì đến 

sự sinh hoạt trong cuộc sống của chúng ta? Mọi thứ đều được 

ngăn nắp, gọn gàng. Chúng ta hãy quan sát trẻ nhỏ thời nay 

xem, thậm chí không cần nói đến trẻ nhỏ, giống như tôi và còn 

có những bạn học của tôi, các anh chị em cũng đều có tình 

trạng này. Ví dụ khi cần tìm một quyển vở bài tập mà tìm 

không thấy thì bọn trẻ bắt đầu lục tung cả nhà lên, tìm cho đến 

khi bản thân nổi trận lôi đình. Mà bực tức với ai chứ? Bực tức 

với chính bản thân mình. Sự bực tức này làm cho không khí cả 

nhà cũng không vui vẻ.  

Cho nên chỉ một sự không chú ý nho nhỏ cũng có thể làm 

cho chúng ta phải tổn hao biết bao nhiêu tinh thần và thời gian 
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thì thật là không đáng. Khi chúng ta chưa có thói quen tốt này 

mà đã vội ra xã hội để làm việc và công tác thì kết quả sẽ không 

tốt. Ví dụ công ty có một hợp đồng rất quan trọng giao cho các 

vị, bởi sẵn có thói quen vô ý nên các vị tiện tay cất nó đi, ba 

ngày sau thì quên mất. Rất có thể đến khi cần dùng, các vị lại tìm 

không thấy thì cái vị trí công việc này các vị cũng giữ không nổi. 

Cho nên những thói quen trong sinh hoạt chân thật ảnh hưởng 

đến cả cuộc đời của một con người. 

Có một đứa bé thường xuyên không quét nhà, một vị trưởng 

bối đến nhà nó thấy vậy liền nói với nó: “Nền nhà bẩn như vậy 

tại sao cháu không quét sạch đi?”. Đứa bé liền nói: “Cánh tay 

này của cháu là để quét thiên hạ”. Khẩu khí có lớn không? Các 

vị thấy đó, có rất nhiều đứa bé cũng nói rằng sau này lớn lên nó 

phải làm quan to, phải làm lãnh đạo công ty. Nhưng kết quả 

trong phòng của chúng thì rất là bừa bộn. Người trưởng bối này 

liền nói với nó: “Nhà mà còn không quét được thì nói gì đến 

chuyện quét thiên hạ!”. Cũng giống như vậy, ngay cả nhà ở còn 

không dọn dẹp cho gọn gàng thì nói gì đến chuyện làm lãnh đạo 

công ty? Có thể như vậy không? Không thể như vậy được. 

Cho nên “Đệ Tử Quy” cũng là quản lý học, là cơ bản của 

quản lý học. Thói quen ngăn nắp, gọn gàng này phải bắt đầu từ 

khi còn nhỏ. Trong đầu các vị đừng nghĩ rằng sau này chỉ cần 

cho chúng đi học quản trị kinh doanh là chúng sẽ biết, mà 

ngay bây giờ phải dạy cho chúng có nền tảng. Cho nên khi 

một thạc sỹ quản trị kinh doanh đến xin việc mà nhà cửa anh 

ấy lại rất là bừa bộn, người như vậy các vị có dám nhận vào 

làm không? Có dám không? Những học vấn về quản trị kinh 

doanh đó đều là lý luận suông. Chú Lô từng nói với tôi rằng 

khi ông đi kiểm tra các chi nhánh ở công ty thì nhất định phải 

đi xem bàn làm việc của người quản lý công ty có ngay ngắn, 

gọn gàng không, giấy tờ tài liệu của họ có xếp vào vị trí gọn 

gàng không. Nếu như ngay những việc nhỏ như vậy mà họ làm 
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còn không được gọn gàng, ngăn nắp, thì một số công việc của 

công ty họ cũng rất khó có thể đúng nề nếp. Đó chính là học 

vấn lớn ở nơi nhỏ bé. Chúng ta đều có thể từ phương diện 

nhỏ bé để đi xem cái tâm của một người là yên định không rối 

loạn hay là rất rối loạn, rất nóng vội, đều có thể nhìn thấy 

được từ những việc nhỏ nhặt này. 

Cho nên, chúng ta nhất định phải đào tạo những năng lực làm 

người, làm việc căn bản này cho con cái từ khi chúng còn nhỏ. 

Bởi những nhà lãnh đạo công ty thành công đều là những người 

có con mắt tinh đời, nhìn một cái là biết được năng lực làm người, 

làm việc của con cái các vị đến trình độ nào, không thể lừa gạt 

được họ. Nhưng có rất nhiều người lại cho rằng: “Tôi dùng bằng 

đại học, bằng thạc sỹ thì có thể tìm được công việc tốt”. Nếu như 

họ làm người, làm việc mà không tốt, thì nhất định sẽ không được 

những nhà lãnh đạo công ty ưu tú tuyển dụng. Nếu như được 

tuyển dụng thì cũng chỉ là những lãnh đạo công ty không có năng 

lực họ mới tuyển dụng. Và những công ty này cũng phát triển 

không được lâu dài. Cho nên muốn con cái sau này có thể vào 

được những công ty có tiền đồ thì ngay từ bây giờ chúng ta phải 

cho chúng có căn bản vững chắc. 

Tại sao tôi lại có được sự cảm nhận sâu xa như vậy? Bởi khi 

tôi ở Úc, chúng tôi được sắp xếp rửa bát trong mấy tuần lễ. 

Chúng tôi phải rửa bát của bảy mươi, tám mươi người ăn, và còn 

phải rửa một số dụng cụ nấu ăn, ví dụ cái thùng thì cũng rất to và 

rất rộng, bởi vì gần một trăm người ăn cho nên phải dùng cái 

thùng to như vậy. Cả đời tôi đến khi đó mới chân thật biết thế 

nào là rửa bát. Khi tôi ở đó mà rửa bát đĩa thì chợt lĩnh ngộ được 

trí lý của cuộc đời. Đó là những việc mà các vị phải làm thì dù 

có muốn tránh cũng tránh không được.  

Cho nên, những việc phải làm thì chúng ta nên làm vào lúc 

nào? Sao không cố gắng hoàn thiện mình khi cơ thể còn khỏe 

mạnh, nhân lúc mình còn trẻ khỏe thì làm đi. Tuổi trẻ lao động 
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nhiều, bỏ ra nhiều, đến khi về già chúng ta sẽ có phước báo 

hiện tiền, vậy mới có hạnh phúc. Nếu như lúc trẻ chúng ta 

không chăm chỉ lao động, thường xuyên tiêu pha phung phí thì 

đến khi về già nhất định sẽ rất thê thảm. Cho nên những việc 

phải làm thì không thể nào tránh khỏi, chúng ta nhân lúc còn trẻ 

khỏe thì hãy làm cho tốt. Bởi vậy, tôi ở đó rửa bát với tinh thần 

rất vui vẻ.  

Có một hôm chú Lô vào trong bếp, đáng lẽ chú chỉ đi ngang 

qua nhưng chú chợt dừng lại nói với tôi: “Xem cháu rửa bát là 

biết cháu tốt số”. Các vị xem, chú chỉ nhìn động tác rửa bát của 

tôi là đã biết nội tình của tôi ra làm sao. Đúng vậy, bởi vì chú nhìn 

thấy chân tay tôi lóng ngóng. Cho nên, ngay lúc đó tôi chợt hiểu 

được rằng người trưởng bối thực sự có trí tuệ thì các vị không thể 

qua mắt họ được. Cho nên khi con cái của các vị cung kính đối 

với người khác, làm việc lại chăm chỉ thì các vị chớ lo lắng rằng 

sau này chúng không có người đề bạt. Các vị có thể yên tâm. 

Khi sinh hoạt của một người có thể ngăn nắp, gọn gàng thì 

trong "định" sẽ sinh ra "trí tuệ". Bởi vì "định" thì giống như mặt 

hồ phẳng lặng, không một gợn sóng thì nó có thể soi rõ những 

cảnh vật xung quanh. Trong thời gian ở Úc, có một lần tôi vào 

phòng của chú Lô, đúng lúc chú Lô lấy quần áo. Bởi cái giường 

của chú trống ở giữa cho nên bên trong có thể để quần áo. Khi chú 

kéo cái giường ra, tôi chợt nhìn thấy quần áo bên trong xếp giống 

như của Giordano, gấp ngay ngắn, gọn gàng như trong cửa hàng 

bán quần áo vậy. Nếu tất cả đồ đạc đều sắp xếp gọn gàng, ngăn 

nắp như vậy, đều đúng vị trí thì khi chúng ta muốn dùng đồ gì là 

có thể lấy được ngay. Vậy thì trong lòng lúc nào cũng bình lặng, 

luôn luôn không bị rối loạn, xử lý công việc cũng sẽ ngăn nắp, 

gọn gàng. Cho nên thói quen này rất quan trọng, nhất định phải 

thực hiện từ chính bản thân mình. Sau đó, chúng ta tiến thêm một 

bước là chỉ dạy con cái cũng có thói quen tốt như vậy.  
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14. Y QUÝ KHIẾT, BẤT QUÝ HOA. THƯỢNG TUẦN PHẦN, 

HẠ XƯNG GIA. ĐỐI ẨM THỰC, VẬT GIẢN TRẠCH. THỰC 

THÍCH KHẢ, VẬT QUÁ TẮC. NIÊN PHƯƠNG THIẾU, VẬT 

ẨM TỬU. ẨM TỬU TÚY, TỐI VI XÚ. 

Áo quí sạch, không quí đắt 

Hợp thân phận, hợp gia đình. 

Với ăn uống, chớ kén chọn 

Ăn vừa đủ, chớ quá no. 

Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu 

Uống say rồi, rất là xấu. 

  ************ 

14.1. Y quý khiết, bất quý hoa. Thượng tuân phần, hạ xưng 

gia (Áo quý sạch, không quý đắt. Hợp thân phận, hợp gia đình) 

Tôi từng nghe một vị trưởng bối nói rằng, khi chưa kết hôn 

thì ông cảm thấy nuôi một người vợ rất dễ dàng. Sau này khi lấy 

vợ rồi thì ông mới cảm thấy rất khó khăn bởi vì đồ vật, thức ăn 

thì rất rẻ, nhưng quần áo lại rất đắt. Cho nên ông nói, khi ông với 

vợ ông đi mua quần áo, vợ ông khi thấy bộ quần áo ưng ý thì 

liền nói: “Mua đi! Mua đi!”. Và ông đứng bên cạnh mà: “Múa 

đi! Múa đi!”. Cho nên sau này ông mới hiểu được một sự thật là 

trong tủ quần áo của phụ nữ thì không bao giờ thiếu bộ quần áo 

nào. Thực ra mục đích quan trọng nhất của quần áo là giữ 

ấm, là che chỗ xấu, tuyệt đối không phải mang ra để khoe 

khoang, để lấy hư vinh.  

Con người luôn luôn quên mất bản chất thực có của một sự 

vật. Ví dụ như có một vị giáo sư mang theo mấy chục cái ly. 

Lúc đó đến tiết thứ hai, ông biết học sinh nhất định sẽ khát 

nước, ông liền mang mấy cái ly ra rồi nói: “Các em học sinh! 

Các em đã khát nước rồi, vậy thì các em uống nước đi”. Cho 

nên mục đích quan trọng là uống nước. Có đúng vậy không? 
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Kết quả khi chúng đi đến thì cứ chần chừ ở đó mà không đi 

múc nước. Chúng ở đó để chọn xem cái ly nào đẹp hơn, đều 

lãng phí thời gian ở việc chọn ly. Cũng giống như mục đích của 

mặc quần áo là giữ ấm, là che đi chỗ xấu, nhưng khi chúng ta 

mua quần áo thì lại quên mất mục đích thực sự của nó, lại bị 

dính vào thói quen hư vinh.  

Tôi cũng từng nghe nói có một đám phụ nữ rất giàu có và họ 

cùng nhau xem tiết mục thời trang Paris trên ti vi. Sau khi xem 

xong thì cảm thấy rất muốn mua món đồ đó, thế là ngày hôm sau 

họ đi máy bay sang Pháp để mua. Nếu như con người tiêu tiền 

như vậy thì tiền sẽ hết, cho dù có núi vàng, núi bạc cũng không 

đủ để cho cô ấy tiêu. Cô ấy làm như vậy thì ai là người sẽ học 

theo cô ấy? Con cái nhất định sẽ học theo một cách triệt để. Bởi 

vậy giàu có nhất định sẽ không được mấy đời? Hiện giờ các vị 

phán đoán rất chính xác: “Giàu có không qua được một đời”. 

Cho nên chúng ta ăn mặc quần áo thì cũng phải: “Thượng tuân 

phần, hạ xưng gia”, (Hợp thân phận, hợp gia đình), căn cứ tình 

trạng kinh tế của chúng ta mà đi mua quần áo. Tuyệt đối không 

nên: “Phùng má để giả làm người béo”. Như vậy là không tốt.  
 

************ 

14.2. Đối ẩm thực, vật giản trạch. Thực thích khả, vật quá 

tắc (Với ăn uống, chớ kén chọn. Ăn vừa đủ, chớ quá no) 

Đối với ăn uống yêu cầu phải cân bằng, tuyệt đối không nên 

kén ăn. Đương nhiên là trong quá trình ăn uống thì chúng ta 

cũng chỉ ăn no đến tám - chín phần là đủ, không nên ăn no quá, 

như vậy sẽ làm tổn hại dạ dày. Cho nên trong ăn uống chúng ta 

cũng phải điều độ, không được thái quá cũng không nên bất cập. 

“Bệnh từ khẩu nhập”, chúng ta ăn uống cũng phải có sự phán 

đoán, phải ăn thứ có dinh dưỡng, không ăn những thứ có độc tố. 

Có rất nhiều người ăn uống đều là đánh lừa cái dạ dày, chỉ cần ăn 

no là được. Có rất nhiều đồ ăn có độc tố, có chất gây ung thư 
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nhưng chúng ta có thể đều không biết đến. Cho nên chúng ta 

thường xuyên nghe đến cụm từ “thức ăn rác rưởi”. 

Các vị đã bao giờ ăn “thức ăn rác rưởi” chưa? Hiện nay đã 

thống kê ra mười loại “thức ăn rác rưởi”. Là mười loại nào? 

Chúng ta hãy xem xem, nhưng các vị cũng phải chuẩn bị tâm lý 

nhé! Nếu không, khi tôi vừa nói xong thì các vị sẽ nói: “Tôi 

không sống được mất, đều là những thứ tôi thích ăn”. 

Loại thứ nhất là món chiên rán  

Hiện nay bệnh viện khó cứu chữa bệnh về tim mạch. Ăn 

nhiều đồ chiên rán thì rất dễ bị tắc mạch máu, trúng phong, sơ 

cứng động mạch. Cho nên phải ăn ít món chiên rán đi. Nếu như 

các vị bảo không ăn thì sẽ có rất nhiều áp lực.  

Loại thứ hai là món tẩm ướp  

Muối mặn quá có thể sẽ gây ra bệnh ung thư cổ họng, hoặc 

là bị lở loét. Cho nên những món này cũng nên ăn ít đi. Có một 

số món tẩm ướp theo cách tự nhiên thì không vấn đề gì. Cho nên 

các vị cũng cần phải tìm hiểu quá trình tẩm ướp của món ăn. 

Loại thứ ba là món thịt chế biến  

Thịt tươi để ngoài không khí khoảng ba tiếng đồng hồ thì sẽ 

bị thiu. Nhưng những món ăn chế biến từ thịt này có món để 

được ba năm, có món được năm năm. Đó là sức mạnh gì tạo ra 

như vậy? Là do có quá nhiều chất bảo quản. Cho nên nghe nói 

hiện giờ muốn ướp xác cũng không cần phải cho chất bảo quản. 

Có rất nhiều người sau khi chết vẫn không bị thối rữa, đó là do 

ăn quá nhiều chất bảo quản. Trong thịt muối có chất Nitrit, đây là 

một trong ba thứ gây ra ung thư. Hiện nay chúng ta cũng có thể 

hiểu được tại sao tỷ lệ ung thư lại cao như thế nào? Một phần tư. 

Có con số mới nhất không? Đang tiến đến tỷ lệ một phần ba. 

Đúng vậy. Bệnh ung thư có phải là do bốc thăm không? Có phải 
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vậy không? “Thật là xui xẻo, tôi bị bệnh ung thư rồi!”. Có kết 

quả thì tất nhiên phải có nguyên nhân.  

Cho nên khi ăn uống các vị phải rất là chú ý. Sau đó phải giữ 

tâm tình cho vui vẻ, luôn luôn đọc “Đệ Tử Quy”, không soi mói 

khuyết điểm của người khác mà hãy xem lại chính bản thân 

mình. Như vậy thì tâm tình sẽ không đến nỗi không tốt. Khi nhìn 

thấy khuyết điểm của mình thì phải cố gắng sửa chữa, vậy thì 

các vị sẽ có được sự vui vẻ. Bởi vì nguyên nhân của bệnh ung 

thư, ngoài ăn uống ra thì có một thứ còn nguy hiểm hơn cả ăn 

uống, đó là tâm tư, tình cảm. Cho nên chúng ta phải quản lý cho 

tốt tâm tư, tình cảm của mình. Tâm tư tốt, ăn uống cũng chú ý thì 

đảm bảo rằng các vị sẽ không dính dáng gì đến căn bệnh ung 

thư. Cho nên, các vị có lòng tin rằng các vị sẽ không bị bệnh ung 

thư không? “Có!”. Xin hãy vỗ tay tán thưởng. 

Loại thứ tư là bánh quy  

Hiện nay có rất nhiều loại bánh quy đều chiều theo khẩu vị 

của người tiêu dùng. Bên ngoài bánh quy lại kẹp kem, trong đó có 

rất nhiều tinh đường, có rất nhiều ca-lo-ri. Những thứ đường này 

sẽ chuyển hóa thành mỡ, cho nên người thời nay mới càng ngày 

càng béo phì. Thói quen ăn ngọt được truyền đến từ những nước 

Âu Mỹ rất hay ăn đồ ngọt. Cho nên các vị thấy người béo ở nước 

ta so với họ thì không bằng. Khi họ đi máy bay thì phải ngồi liền 

mấy cái ghế. Như vậy rất là đáng sợ.  

Cho nên con người chân thật không nên chú trọng vào ham 

muốn, như vậy là làm khổ bản thân mà có thể làm liên lụy đến cả 

người thân nữa. Nếu như có người đàn ông vào tuổi trung niên bị 

trúng phong và mất thì đó lại là một sự bất hạnh của nhân gian. 

Cho nên bạn phải khuyên nhủ ông xã nên chú ý hạn chế trong 

việc ăn uống. Điều này rất là quan trọng. Đương nhiên khi khuyên 

nhủ ông xã, các vị cũng phải khéo léo, phải lấy bản lĩnh của người 

phụ nữ ra, đó là sự dịu dàng. Các vị có thể nói với ông xã: “Ông 
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xã! Có anh thì đời em như gấm, như hoa. Không có anh thì đời 

em là một màu đen tối. Anh xem con cái chúng ta đáng yêu như 

vậy, cho nên sức khỏe của anh là hạnh phúc của cả nhà”. Ông xã 

của các vị càng nghe thì càng cảm thấy hạnh phúc. Các vị cứ từ từ 

khuyên nhủ ông xã bỏ dần những món ăn không tốt cho sức khoẻ. 

Loại thứ năm là nước ngọt có ga như cocacola  

Đồ uống này tôi có ấn tượng rất sâu sắc bởi tôi cũng là người 

bị hại. Các vị có thấy không? Người gầy thì tỳ vị không được 

khỏe. Trước đây tôi có đi ăn cưới, đám cưới của người thân. Khi 

thức ăn chưa mang lên thì tôi đã no rồi. Có ghê không? Hơn nữa 

lại còn bị nấc. Cho nên cái cần ăn thì không ăn, những thứ không 

nên ăn uống thì lại uống rất nhiều. Bởi nước ngọt có ga có tính 

kích thích, có tính a xít cho nên nó có thể mài mỏng thành dạ dày. 

Khi tôi học cấp hai thì bị viêm dạ dày. Trong ký ức còn rất sâu 

đậm, ông bà nội phải nấu cháo loãng cho tôi ăn. Cho nên các vị 

xem, một người không khỏe mạnh thì chân thật rất có lỗi với 

người nhà. Tôi đã nhận được bài học thê thảm này thì mong rằng 

con cái chúng ta không nên phạm phải nữa. Các vị xem, cho đến 

bây giờ tôi vẫn chưa thải hết khí ga ra ngoài. Nó vẫn còn đọng 

trong dạ dày. Cho nên quan niệm ăn uống đúng đắn của cha mẹ sẽ 

là hạnh phúc cả đời của con cái.  

Về nước ngọt có ga tôi xin bổ sung thêm một chút: Những 

loại nước ngọt vị cam, vị chanh mà các vị uống đều được chế 

biến từ dầu mỏ, tuyệt đối không phải từ táo hay từ cam gì hết, 

mà đều là một loại phenol tinh luyện từ dầu mỏ, mùi vị đó rất 

giống như mùi cam, mùi táo. Tôi cũng đã từng mua những thứ 

này và ở trước mặt học sinh làm thành nước ngọt có ga cho học 

sinh xem. Học sinh xem tôi lấy từng chai, từng chai hóa chất làm 

thành những chai nước ngọt có mùi cam thơm phức. Cho nên 
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mới nói, mắt phải thấy, tai phải nghe, phải cho học sinh nhìn 

thấy thì chúng mới có được sự cảnh giác. 

Loại thứ sáu là mỳ ăn liền  

Ca lo ri của mỳ ăn liền rất cao. Hơn nữa mỳ ăn liền lại có rất 

nhiều chất bảo quản cho nên không tốt cho sức khoẻ. 

Loại thứ bẩy là thực phẩm đồ hộp  

Những thực phẩm này cũng có rất nhiều chất bảo quản. 

Loại thứ tám là ô mai, mứt hoa quả  

Có rất nhiều bài báo nói môi trường nơi làm ô mai, mứt 

hoa quả rất bẩn. Nếu không cẩn thận, chúng ta còn thấy chân 

cẳng của ruồi, gián ở đó. Cho nên khi làm ra ô mai, mứt hoa 

quả thì ngay cả côn trùng cũng không dám ăn. Các vị xem, sự 

phán đoán của chúng so với con người còn có phần tốt hơn. 

Bởi chúng chỉ cần ăn một miếng là đã chết thẳng cẳng. Các 

vị ăn những một trăm miếng thì làm sao mà không chết thẳng 

cẳng cho được. Côn trùng tự nhiên cảm nhận được những thứ 

thực phẩm này có rất nhiều độc tố cho nên chúng không ăn. 

Loại thứ chín là thực phẩm lạnh  

Cơ thể người là một cỗ máy, ví dụ giả thiết là một cái mô 

tơ đang chạy, các vị lấy một chậu nước lạnh hắt vào. Sau đó 

nó nóng trở lại, các vị lại dùng chậu nước lạnh hắt tiếp vào. 

Xin hỏi: Cái mô tơ đó có dùng được lâu không? Đáng lẽ có thể 

dùng được mười năm, nhưng dùng chỉ được ba năm thì đã báo 

hỏng rồi.  

Cơ thể của người cũng như một cái máy, nó thường ở 

khoảng ba mươi bảy độ (37
o 

C). Mỗi lần các vị uống nước đá 

lạnh vào thì có nghe thấy gì không? Uống những thứ nước đá 

này vào thì nó sẽ làm tổn hao rất nhiều năng lượng trong cơ thể 

của các vị, thể chất của các vị sẽ từ từ xuống dốc. Cho nên đây 

cũng là sự đau xót của tôi, vì trước đây tôi đi học cũng không có 
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thầy giáo nào chỉ dạy, mà lẽ ra tôi phải được học mới phải. Cho 

đến khi học đại học thì tôi mới bắt đầu học được những tri thức 

này, và cũng từ đó tôi không động chạm vào những đồ này nữa. 

Cái này được gọi là: “Mất bò mới lo làm chuồng”, có lo lắng thì 

đã muộn rồi. 

Thời nay chị em phụ nữ có rất nhiều bệnh phụ khoa là có liên 

quan đến thói quen ăn uống đồ lạnh. Hơn nữa trong thời kỳ sinh 

lý của chị em phụ nữ, mấy ngày đó là những ngày thải độc tố, có 

rất nhiều độc tố cần phải thải ra ngoài. Kết quả lúc đó các vị lại đi 

ăn những đồ lạnh. Nóng thì nở ra, lạnh thì co lại, khi các vị ăn 

uống quá nhiều đồ lạnh vào cơ thể thì tử cung sẽ tự động co lại. 

Cho nên những độc tố cần thải ra thì không thải ra được. Sau khi 

bị nhốt lại thì nó nói: “Hai mươi tám ngày sau mới được mở lại”. 

Cho nên những độc tố không được thải ra ngoài này phải ở trong 

cơ thể các vị trong bao lâu? Nếu như thuận lợi thì là hai mươi tám 

ngày. Những độc tố này tuần hoàn trong cơ thể của các vị, cho 

nên mới có nhiều chị em phụ nữ bị bệnh đến vậy. Các vị nữ giới! 

Đừng có nhìn tôi nặng nề như vậy! Các vị hãy nên chọn lựa cho 

cuộc sống sau này của các vị. 

Loại thứ mười là những món rán nướng  

Món ăn rán nướng, độc tố của một cái đùi gà nướng tương 

đương với sáu mươi điếu thuốc lá. Con số này cũng là được 

thống kê ra. Hơn nữa, thành phần trong đó bao gồm có độc tố 

đứng đầu trong ba độc tố gây ung thư. Cho nên ăn những đồ này 

thì chân thật sẽ gây tổn hại cho cơ thể.  

Cuộc sống của chúng ta cũng đã lĩnh hội được rằng có rất 

nhiều việc cần phải làm. Để cho cuộc sống có giá trị thì đầu tiên 

cần phải có được một cơ thể khỏe mạnh làm nền tảng. Cho nên, 

khi các vị chân thật là chịu không nổi mà phải ăn những đồ này 

thì nhất định phải nhớ đến câu nói của Văn Thiên Tường là: 

“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh” 

(Từ xưa đến nay có ai là không chết, để lại lòng này chiếu sử 
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xanh). Ta còn có rất nhiều việc phải làm, cho nên không thể làm 

suy yếu cơ thể. Như vậy các vị mới có thể tránh xa và không ăn 

những loại “thức ăn rác rưởi” này. 
 

************ 

14.3. Niên phương thiếu, vật ẩm tửu. Âm tửu tuý, tối vi sửu 

(Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu. Uống say rồi, rất là xấu) 

Rượu đối với chúng ta mà nói là thuốc độc xuyên tâm. Cho 

nên ngay từ bé, trẻ nhỏ đã không được có thói quen uống rượu. 

Hơn nữa uống rượu không chỉ làm tổn thương thân thể mình mà 

còn gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người khác. 

Cho nên đã có rất nhiều tai nạn giao thông có liên quan đến uống 

rượu. Rượu làm rối loạn tính cách. Rượu gây ra những hậu quả 

không thể thu dọn được. Cho nên chúng ta từ bé đã không được 

uống rượu. Đương nhiên cũng có lúc rượu được sử dụng như là 

thuốc, như vậy thì không vấn đề gì. Ở một số nơi rất lạnh, họ 

phải uống một chút rượu để thúc đẩy sự tuần hoàn của máu. 

Đương nhiên chúng ta ở Đài Loan thì không cần phải thúc đẩy 

sự tuần hoàn của máu. Vì Đài Loan của chúng ta là đảo báu, bốn 

mùa đều là mùa xuân cho nên cũng không đến nỗi lạnh lẽo. 

Ngoài rượu ra, có một số thực phẩm không tốt cũng nên 

tránh xa. Ví dụ như không được hút thuốc lá, vừa tổn hại cho cơ 

thể, hơn nữa không chỉ tổn hại cho cơ thể của mình mà còn nguy 

hại đến sức khỏe của người khác. Cho nên các vị thấy đó, người 

hút thuốc không bị lao phổi thì vợ con anh ấy cũng bị lao phổi. 

Có như vậy không? Có! Bởi họ hút vào rồi lại nhả ra, nhưng 

những người thân của họ hít vào thì không nhả ra được. Chúng 

ta chân thật là sinh hoạt quần thể thì hành vi của một người nhất 

định sẽ gây ảnh hưởng đến người khác. Vậy thì chúng ta muốn 

ảnh hưởng tốt hay muốn ảnh hưởng xấu đối với mọi người? 



CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC  

Hoclamnguoi.edu.vn Page 47 
 

Đương nhiên làm người thì phải có chí khí. Nhất định là phải 

muốn có ảnh hưởng tốt rồi. 

Có một lần tôi đi xe buýt ở Hải Khẩu thì thấy trên xe có một 

người đang hút thuốc lá. Phải làm sao đây? “Quốc gia hưng 

vong”, tuy tôi một thân một mình ở nơi đất khách quê người 

nhưng cũng phải có lòng chính nghĩa. Cho nên tôi liền đi lại để 

bảo anh ấy không hút thuốc nữa. Thực ra anh ấy chưa học câu: 

“Hữu tâm phi, danh vi ác” (Lỗi cố ý, gọi là tội) trong “Đệ Tử 

Quy”. Rõ ràng trên xe buýt có ghi rõ: “Cấm hút thuốc!”. Nhưng 

nếu như tôi đi lại và nói với anh ấy rằng: “Anh kia! Anh không 

biết chữ à?”, như vậy thì có lẽ tôi sẽ bị nguy hiểm. Cho nên tôi 

đi lại và nói với anh ấy: “Anh à! Thật là xin lỗi! Tôi bị hen 

xuyễn, anh có thể không hút thuốc được không?”. Có lẽ anh ấy 

chưa gặp phải trường hợp như thế này cho nên cũng không biết 

phải làm sao mới được, muốn bực mình với tôi nhưng lại không 

bực mình được, sau đó cũng phải lằng nhằng một lúc. Thấy anh 

ấy có vẻ tức giận, nhưng tôi vẫn hòa nhã với anh ấy. Tôi từ từ 

quay mặt lại và ngồi xuống ghế. Nhưng tôi tin rằng: “Nhân chi 

sơ, tính bản thiện”. Cho nên tôi bắt đầu dùng tấm lòng chân 

thành của mình cầu nguyện cho anh ấy, để cho anh ấy có được 

thiện căn mà không hút thuốc nữa, để bắt đầu đánh thức lòng 

giác ngộ của anh ấy. Kết quả một lúc sau, tôi hít một hơi thì 

không thấy có mùi thuốc nữa và thấy anh ấy không hút nữa. Khi 

xuống xe, hai người đi cùng xe nói với tôi rằng người hút thuốc 

đó nhìn tôi hai lần, nhìn trộm tôi như vậy. Khi thấy tôi rất ung 

dung, tự tại, có lẽ anh ấy cảm thấy hổ thẹn. Sau khi nhìn tôi xong 

anh ấy liền dập tắt điếu thuốc. Cho nên nếp sống của xã hội là do 

con người tạo dựng nên. 

Những vị thầy giáo ở trung tâm chúng tôi sau khi nghe xong 

thì họ đều có cảm nhận là phải có sứ mệnh khuyên bảo mọi người 

không hút thuốc. Và kết quả có một vị thầy giáo một hôm khi đi 

xe buýt, thấy có một người hút thuốc thì liền lập tức tiến lại và 
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nói: “Anh à! Tôi bị hen xuyễn”. Đây là cách thức khéo léo để bảo 

anh ấy không hút thuốc. Thế là anh ấy dập tắt thuốc. Và khi người 

thầy giáo vừa ngồi xuống thì lại có người thứ hai hút thuốc. Vị 

thầy giáo lại đi đến khuyên anh ấy và người này cũng dập tắt 

thuốc. Khi đã ngồi xuống thì chợt có mấy người lên xe, người thứ 

ba lại bắt đầu hút thuốc. Trong lòng vị thầy giáo này nghĩ: “Chắc 

là ông trời đang thử xem mình có thật sự quyết tâm không đây!”. 

Vị thầy giáo lại đi đến để nói người kia không hút thuốc nữa. 

Nhưng kết quả người thứ tư lại hút thuốc. Thế là người thứ nhất 

liền nói: “Thôi không hút thuốc nữa!”. Chỉ có tấm lòng kiên định 

của chúng ta mới có thể làm tỉnh thức đạo đức xã hội của mỗi một 

con người. Bởi vậy không nên xem thường năng lực của bản thân.  

15. BỘ TÙNG DUNG, LẬP ĐOAN CHÁNH. ẤP THÂM 

VIÊN, BÁI CUNG KÍNH. VẬT TIỄN VỰC, VẬT BẢ Ỷ. 

VẬT KY CỨ, VẬT DIÊU BỆ 

Đi thong thả, đứng ngay thẳng 

Chào cúi sâu, lại cung kính. 

Chớ đạp thềm, không đứng nghiêng 

Chớ ngồi dang, không rung đùi. 

************ 

15.1. Bộ tùng dung, lập đoan chánh (Đi thong thả, đứng ngay 

thẳng) 

Câu Kinh văn này chủ yếu là hướng dẫn tư thế đứng, tư thế 

ngồi của một người. Tổ tiên chúng ta có một ví dụ rất hay, cho 

chúng ta một sự nhắc nhở rất hay đó là: “Lập như tùng, ngọa như 

cung, hành như phong, tọa như chung” (Đứng như cây tùng, nằm 

cong như cánh cung, đi như gió, ngồi vững như cái chung). Thực 

ra những thói quen này rất là tự nhiên, rất tốt đối với sức khoẻ. 

Bởi vì “lập như tùng” (đứng như cây tùng) cho nên lưng của các 

vị mới thẳng, mới không bị cong sống lưng. Thời nay có rất nhiều 
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người bị gai đôi. Tại sao vậy? Các vị có cơ hội xin hãy đi ra bến 

xe thì biết liền. Một dãy người đứng ở đó chuẩn bị đón xe, tư thế 

đứng của mỗi người đều không giống nhau, đa số đều đứng 

nghiêng người sang một bên.  

Cho nên chúng ta thấy có rất nhiều thanh niên thời nay hình 

như là bị mềm xương thì phải, nhìn thấy bất cứ cái gì cũng phải 

dựa người vào một cái, trong một thời gian dài như vậy cho nên 

xương mới bị cong. Thời trước của chúng ta, khi  con cái mà 

đứng không cẩn thận cũng bị trừng mắt, cầm đũa không cẩn thận 

là bị ăn gõ. Cho nên những thói quen này phải được rèn luyện 

ngay từ nhỏ thì lớn lên sẽ thành tự nhiên. Một người từ nhỏ 

không có được thói quen đó thì sau này sẽ rất vất vả. Các vị có 

nhìn thấy sự vất vả của tôi không? Bởi vì tôi không làm tốt câu 

“lập như tùng” (đứng như cây tùng), cho nên, sau này nếu các vị 

thấy lưng tôi gù thì các vị cũng đừng có khách sáo, cứ lấy Như 

Lai thần chưởng của các vị ra để nhắc nhở tôi. Bởi có chăm sóc 

tốt cho bản thân thì chúng ta mới xứng đáng với cha mẹ, xứng 

đáng với những người ủng hộ chúng ta, những người yêu thương 

chúng ta. 

“Lập như tùng” (đứng như cây tùng)  

Đứng như thế nào là đúng tiêu chuẩn? Là tốt? Hôm nay tôi 

sẽ làm mẫu, các vị đừng để bụng nhé. Đứng như thế này: Nam 

giới đứng giữa đám đông thì hai chân rộng bằng hai vai, sau 

đó ngực phải ưỡn thẳng. Khí thế này gọi là: “Đầu đội trời 

chân đạp đất”. Nếu như các vị đứng với tư thế này để đàm 

phán với người ta, đi thương lượng buôn bán với người ta, khi 

người ta thấy khí thế của các vị phi phàm như vậy thì sẽ có 

phần tin tưởng hơn. Nếu như hôm nay các vị đi đàm phán mà 

lưng cong xuống, hôm nay cho dù chúng ta có đi thương 

lượng một vụ làm ăn buôn bán lớn thì họ cũng sẽ không mấy 

hứng thú. Cho nên sự uy nghi này của các vị sẽ làm cho người 

ta tin tưởng. Các vị phải đứng rộng ngang vai, đầu không được 
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ngẩng quá vì sẽ không tốt cho mạch máu phía sau đầu, phải 

nhìn thẳng về phía trước. Trước khi các vị đàm phán với người 

ta thì phải đứng cho ngay thẳng. Hãy tưởng tượng trước mặt là 

đại dương mênh mông, lòng ta cũng giống như vậy. Đó là tư 

thế đứng của nam giới.  

Vậy còn nữ giới thì sao? Nữ giới đứng với tư thế một chân 

đằng trước một chân đằng sau, có thể đứng với tư thế đó. Tay thì 

phải để làm sao cho người khác nhìn vào thì cảm thấy rằng có 

thể hỏi thăm, hoặc là đứng bằng như thế này cũng được. Cho nên 

các vị xem khi người ta thi hoa hậu, thí sinh thi hoa hậu đứng 

được đoan chính cũng là rất quan trọng. Đây là tư thế đứng “lập 

như tùng”. 

“Ngọa như cung” (nằm cong như cánh cung)  

Khi nằm các vị cũng nên nằm nghiêng bên phải. Bởi nếu 

như nằm nghiêng phía bên trái thì sẽ đè vào tim và dạ dày của 

các vị, các vị nằm sẽ không thấy thoải mái. Cho nên phải nằm 

nghiêng bên phải, thật ra nằm như vậy là tốt nhất đối với cơ thể. 

Đó là “ngọa như cung”. 

“Hành như phong” (đi như gió)  

Chữ “phong” ở đây ý muốn nói tốc độ rất nhanh nhưng 

không gây ra tiếng động lớn. Cho nên chúng ta thường xuyên 

phải bước đi nhẹ nhàng. Vào lúc rất muộn rồi mà chúng ta nghe 

thấy tiếng người hàng xóm đi lên cầu thang, tiếng bước đi chân 

thật kêu rất lớn, thì chúng ta cũng nên thông cảm cho họ, vì cảm 

thấy đời người rất ngắn ngủi, khó nhọc. Các vị phải mau chóng 

mang “Đệ Tử Quy” giới thiệu với họ thì họ mới biết được rằng 

nuôi con cái cũng không đến nỗi vất vả, khó khăn như vậy. Cho 

nên chúng ta cũng phải luôn luôn quán chiếu xem hành vi, động 

tác của mình có gây ảnh hưởng đến người khác hay không. Đây 

là “hành như phong” (đi như gió). Khi đi, nam giới bước theo 
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hai bên của một đường thẳng, còn nữ giới thì bước trên một 

đường thẳng. Như vậy sẽ biểu hiện sự tao nhã. Nam giới khi đi 

hai vai không được chao đảo. Nếu đi như vậy người khác nhìn 

vào sẽ bị hoa mắt. 

“Tọa như chung” (ngồi vững vàng như cái chung)  

Chúng ta hãy làm mẫu xem nên ngồi như thế nào? Tôi làm 

mẫu cách mà nữ giới nên ngồi trước. Khi ngồi, nữ giới phải khép 

hai chân lại với nhau, tay phải đặt trên tay trái, sau đó đặt nhẹ lên 

chân trái của các vị. Các vị xem, nữ giới như vậy có thể tìm được 

một tấm chồng tốt không? Có một vị thầy giáo mở trường dạy 

đàn tranh cổ. Ông cũng huấn luyện lễ nghi cho nhân viên của 

mình và ông mở một cuộc tọa đàm với các phụ huynh học sinh. 

Có rất nhiều phụ huynh học sinh cùng đến họp. Các giáo viên 

của họ ngồi một dãy theo tư thế này. Kết quả là sau khi họp 

xong, những người phụ huynh đều đi lại nói: “Thầy Lý à! Nhân 

viên của thầy tuyển ở đâu vậy? Sao lại có thể đoan trang như 

thế!”. Trong quá trình hội họp, thực ra ngay từ lúc bắt đầu đã có 

rất nhiều bà mẹ ngồi một cách tùy tiện, tư thế nào cũng có, ở đây 

tôi không tiện làm mẫu. Nhưng khi nhìn thấy tất cả các giáo viên 

đều ngồi đoan trang như vậy, thì những vị phụ huynh đáng lẽ là 

đều nằm bò ở phía sau cũng từ từ bắt đầu tiến về phía trước. Cho 

nên tình huống này chân thật đã ảnh hưởng, đã thay đổi họ mà ít 

ai nhận ra. 

Chúng ta ngồi phải ra dáng ngồi thì nếp sống gia đình nhà 

các vị mới có thể ngồi ra dáng ngồi được. Nếu như các vị là cha 

mà ngồi gác chân lên bàn, vậy thì con cái của các vị có thể sẽ 

học theo thói xấu đó. Những người phụ huynh lại nói: “Để con 

cái chúng tôi được theo học các vị thì chúng tôi rất lấy làm yên 

tâm”. Cho nên các vị xem, lời nói hành vi của chúng ta, dáng vẻ 

bề ngoài của chúng ta cũng làm tăng thêm niềm tin của người 

khác đối với chúng ta. 
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“Lập đoan chính” (đứng ngay thẳng)  

Chúng ta hãy ôn tập lại một lần. Khi nữ giới đứng thì phải 

đứng như thế này, sau đó tay phải đặt trên tay trái. Nếu các vị 

mặc váy thì tay phải để thấp xuống một chút, nếu như mặc quần 

thì tay có thể để cao lên một chút, đây là nói về nữ giới. Cũng có 

thể trực tiếp đứng bằng như thế này, hai tay cũng có thể buông 

xuôi tự nhiên, chỉ cần động tác của chúng ta tao nhã là được, 

đứng như thế này cũng được. Nam giới phải có khí khái của bậc 

đại trượng phu, cho nên hai chân phải bằng hai vai, mắt nhìn về 

phía trước, đây là tư thế đứng. 

Ngoài ra, ở bài giảng trước chúng ta có làm mẫu tư thế 

ngồi. Chúng ta cũng có nhắc tới, Tổ tiên đã hướng dẫn chúng ta 

phải “lập như tùng, ngọa như cung, hành như phong, tọa như 

chung” (Đứng như cây tùng, nằm cong như cánh cung, đi như 

gió thoảng, ngồi vững như cái chung). Chúng ta mới nhắc đến 

tư thế ngồi của nữ giới, hai chân phải khép lại với nhau, tay 

phải đặt trên tay trái sau đó đặt trên chân trái, đây là tư thế ngồi 

của nữ giới.  

Trong bài giả ẫu tư thế ngồi của nam 

giới. Tư thế ngồi của nam giới thì hai chân có thể hơi dang ra, hai 

tay đặt tự nhiên trên đùi. Tư thế này các vị có cảm thấy quen 

thuộc không? Ba mươi năm trước, trong bức ảnh chụp tập thể cả 

gia đình thì tư thế của người cha đều như thế này. Thời đó ngồi 

như vậy rất là uy nghiêm. Khi tôi dạy học ở Sán Đầu, tôi cũng 

ngồi rất tiêu chuẩn như thế này, nhưng người thợ chụp ả ứ 

bảo tôi phải khép hai chân lại. Tôi không biết phải làm sao, thế là 

tôi từ từ khép hai chân lại, nhưng cũng không khép chặt. Các vị 

xem! Nếu như nam giới mà ngồi như vậy thì cảm thấy dường như 

rất hẹp hòi, không phóng khoáng. Đây là tư thế ngồi. 

                                                 
23

 Bắt đầu Tập 23 
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15.2. Ấp thâm viên, bái cung kính (Chào cúi sâu, lại cung kính) 

Khi cúi lạy, chúng ta phải cúi xuống, đây gọi là cúi xuống 

chín mươi độ (90
0
)

 
để lạy. Có một người bạn lần đầu tiên đến 

học, nhìn thấ ời đều chào hỏi lẫn nhau, anh ấy cũng gật 

đầu chào mọi người. Đến ngày thứ năm, khi học xong và phải 

về, anh ấy liền đến trước mặt thầy giáo của chúng tôi và nói rằng 

những lần cúi lạy trước đây của anh không được tính, bởi vì 

không phải là sự cung kính xuất phát từ nội tâm. Cho nên bây 

giờ anh phải chính thức cúi lạy ba lạy người thầy giáo, tự mình 

biết và người khác cũng cảm nhận được. Lễ nghi chân thật là 

không thể chỉ ở bề ngoài mà phải là “Thành ư trung, hình ư 

ngoại” (thành kính ở trong lòng thì biểu hiện ra ngoài). Đây là 

nói đến tất cả sự uy nghi của chúng ta.  
 

************ 

15.3. Vật tiễn vực, vật bả ỷ. Vật ky cứ, vật diêu bệ (Chớ đạp 

thềm, không đứng nghiêng. Chớ ngồi dang, không rung đùi)  

Trong tư thế ngồi chúng ta cũng phải chú ý đến những tiểu 

tiết.  

“Vật tiễn vực” (chớ đạp thềm) là trong khi đứng hoặc ngồi 

thì không được dẫm lên đồ vật. Ví dụ như thời xưa có bậc cửa, 

các vị dẫm lên như vậy, cái tư thế này rất khó coi, cũng làm cho 

người ta cảm thấy các vị rất khinh khi, rất tùy tiện. Hơn nữa 

những đồ vật bị các vị dẫm lên lâu rồi sẽ rất dễ bị hỏng. Cho nên 

đây cũng là một thái độ yêu quý đồ vật.  

Thời nay có rất nhiều đứa trẻ ngồi trên ghế tựa, chân nó có 

khi đạp vào chân ghế hoặc đạp vào chân bàn. Cho nên những 

điều này cũng nên kịp thời sửa chữa. Giống như ở lớp học Kinh 

văn của chúng tôi, xem ra thì học trò đều ngồi rất ngay ngắn, 

nhưng khi nhìn xuống dưới thì xuất hiện muôn hình vạn trạng sự 

kỳ quái. Có em vừa học vừa đung đưa chân sang bên phải, sang 
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bên trái, còn miệng thì vẫn đọc: “Đệ Tử Quy, Thánh nhân huấn”. 

Có em lại đạp vào chân bàn, chân ghế. Còn có tình huống khi 

đang học được nửa chừng thì cái ghế của một em bỗng đổ ra. Tại 

sao vậy? Cái ghế đó bị học sinh đạp gãy chân cho nên ngã đổ ra. 

Cho nên trẻ nhỏ có rất nhiều động tác cần chúng ta cần phải 

đúng lúc đi uốn nắ ữa thì những hành vi tốt mới thành 

thói quen để trở nên tự nhiên. Cho nên mới nói: “Vật tiễn quắc” 

(Chớ đạp thềm). Nếu như trẻ nhỏ đã có thói quen xấu thì các vị 

cũng phải không ngại phiền hà mà nhắc nhở ới phải. 

“Vật bả ỷ” (không đứng nghiêng), đây là nói khi đứng thì 

đứng nghiêng một bên hoặc dự ật nào đó, như vậy 

đều rất không tốt. Khi trẻ nhỏ đứng mà còn tùy tiện như vậy thì 

các vị có dám giao những việc quan trọng cho chúng làm không? 

Tin rằng những việc nhỏ ất như vậ

việc lớn cũng không thể nào đột nhiên trở nên cẩn thận được. 

Cho nên “vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi, vật dĩ ác tiểu nhi vi chi” 

(đừng chê việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho việc ác nhỏ 

mà lại làm). Năng lực to lớn của một con người cũng bắt đầu từ 

những điều nhỏ bé mà nên. Hành vi không tốt của một người 

cũng đều bắt đầu từ sự sơ xuất trong những tiểu tiết của cuộc 

số  

“Vật ky cứ” (chớ ngồi dang), “ky” là cái gầu, bởi vì cái 

miệng gầu rất rộng, cho nên “vật ky cứ” có nghĩa là khi ngồi hai 

chân không được dang rộng quá. Ở ẫu 

nữa. Các vị dang rộng chân ra thì rất là không tao nhã. Nếu như 

lại là nữ giới thì có thể các vị sẽ bị người khác nói điều thị phi, 

sẽ bị người ta đàm tiếu.  

“Vật diêu bệ” (không rung đùi) đó là nói khi ngồi thì rung 

đùi. Có người không những đung đưa sang trái, sang phải mà 

còn đưa lên, đưa xuống. Chúng tôi đã từng tham gia một hội 
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nghị ạnh có mấy vị quả ừ đầu tới 

chân làm cho chúng tôi có chút chóng mặt. Nếu như các vị đang 

ngồi học, trước mặt có người cứ đung đưa qua lại như vậy thì 

các vị sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cho nên thói quen này phải sửa 

ngay. 

Tại sao hành vi của con người lại như vậy? Tại sao một 

người đang nói lạ ải ở đó mà đung đưa qua lạ

Điều đó chứng tỏ trạng thái nội tâm của anh ấy đang nóng ruột, 

bất an. Khi nội tâm anh ấy nóng ruột, bấ lúc nói 

chuyện với các vị, thật ra họ cũng là đang ứng phó mà thôi, bởi 

không làm thì không được. Có rất nhiều việc anh ấ ảm 

thấy là những việc rất quan trọng, ví dụ như giáo dục con cái 

hoặc là quan hệ vợ chồng trong gia đình, nhưng anh ấy đều 

không có biện pháp giải quyết cho nên cứ để m

Nhưng hàng ngày lại không thể không đi làm những việc cần 

phải nhanh chóng giải quyết này, và anh ấy lại không có biệ

ải quyết, cho nên khi nóng vội 

thì thân thể anh ấy bắt đầu đung đưa.  

Cuộc sống của người thời nay thật không đơn giả

cho lòng đượ ột công trình rất lớn. Cho nên 

thứ nhất là chúng ta phải nâng cao trí tuệ của mình, thứ hai là 

thường xuyên giữ được sự cảnh giác đối với hành vi ngoại tại. 

Chúng ta luôn luôn phải quán chiếu ngôn ngữ, lời nói của mình 

và cả tay chân cơ thể, động tác của mình xem có thích hợp hay 

không. Lâu dần thì tự nhiên những ngôn ngữ, lời nói, hành vi 

này được nội hóa, thì chúng ta sẽ luôn luôn giữ được chừng mực 

cung kính, giữ được lễ nghi. Cho nên mới nói: “Vật tiễn vực, vật 

bả ỷ. Vật ky cứ, vật diêu bệ” (Chớ đạp thềm, không đứng 

nghiêng, chớ ngồi dang, không rung đùi). 
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16. HOÃN YẾT LIÊM, VẬT HỮU THANH. KHOAN 

CHUYỂN LOAN, VẬT XÚC LĂNG. CHẤP HƯ KHÍ, NHƯ 

CHẤP DOANH. NHẬP HƯ THẤT, NHƯ HỮU NHÂN. SỰ 

VẬT MANG, MANG ĐA THÁC. VẬT ÚY NAN, VẬT 

KHINH LƯỢC. ĐẤU NÁO TRƯỜNG, TUYỆT VẬT CẬN. 

TÀ PHÍCH SỰ, TUYỆT VẬT VẤN. 

Vén rèm cửa, chớ ra tiếng 

Rẽ quẹo rộng, chớ đụng góc. 

Cầm vật rỗng, như vật đầy 

Vào phòng trống, như có người. 

Chớ làm vội, vội sai nhiều 

Không sợ khó, chớ qua loa. 

Nơi ồn náo, không đến gần 

Việc không đáng, quyết chớ hỏi. 

Chúng ta xem đoạn Kinh văn trên, đại ý muốn nói chúng ta 

nên có thái độ táo bạo nhưng thận trọng. Chúng ta thường hay 

nói là phải táo bạo nhưng phải thận trọng. Cho nên khi làm rất 

nhiều động tác thì chúng ta đều phải cố gắng hết sức dịu dàng, 

cung kính, nhưng khi đối diện với những thách thức thì không 

được sợ khó khăn, cho nên mới nói: “Vật uý nan” (không sợ 

khó). Bởi thận trọng nên làm việc gì cũng rất là cẩn thận thì tự 

nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Cho nên táo bạo mà lại thận 

trọng đều bắt đầu được bồi dưỡng từ những chi tiết nhỏ trong 

cuộc sống. 

************ 

16.1. Hoãn yết liêm, vật hữu thanh. Khoan chuyển loan, vật xúc 

lăng (Vén rèm cửa, chớ ra tiếng. Rẽ quẹo rộng, chớ đụng góc) 

Khi chúng ta kéo rèm thì phải nhẹ nhàng, khi kéo rèm không 

được để phát ra tiếng động quá lớn. Bởi con người đều sống 
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quần cư với nhau, cùng nhau làm việc, cùng nhau sinh hoạt. Cho 

nên nhất cử, nhất động của chúng ta liệu có gây phiền phức, gây 

rối cho người khác hay không? Điều này thì chúng ta phải có sự 

nhạy bén như vậy để đi quan sát. Ví dụ như người bên cạnh đang 

ngủ, bạn lại kéo rèm đánh xoẹt một cái. Anh ấy không chừng đã 

bị mất ngủ hai, ba hôm rồi, nay rất khó khăn mới ngủ lại được. 

Động tác này của các vị lại làm cho anh ấy ngủ không được và 

lại thức giấc. Hoặc là khi ở trong thư viện, các vị đi kéo rèm. 

Thư viện là nơi xem sách, mọi người đều rất yên lặng, nếu như 

các vị kéo rèm mà phát ra tiếng động lớn thì có thể làm cho 

người khác giật mình. Cho nên mới nói: “Hoãn yết liêm, vật hữu 

thanh” (Vén rèm cửa, chớ ra tiếng).  

Tuy chỉ là một động tác kéo rèm nhưng cũng là để nói với 

chúng ta rằng: Mỗi một lời nói, hành động của chúng ta ở mọi 

nơi, mọi lúc có làm cho người khác cảm thấy bất an không? 

Tiếng động như vậy có lớn lắm không? Khi chúng ta luôn luôn 

biết nghĩ cho người khác thì tấm lòng càng ngày càng dịu mềm 

hơn. Khi tấm lòng của các vị càng ngày càng dịu dàng hơn thì 

các vị đã chân thật có được tấm lòng nhân từ. 

Trong cuộc sống, còn có khi nào do tiếng động của các vị 

quá lớn mà gây phiền phức cho người khác? Khi nào? Ví dụ như 

mấy hôm nay chúng ta đều ở cùng nhau, nếu như buổi tối bước 

chân đi gây nên tiếng động rất lớn thì sẽ làm ồn người khác. Tiếp 

nữa là ban đêm đi vệ sinh, khi mở cửa mạnh tay quá thì có thể 

các vị làm cho rất nhiều người sẽ bị tỉnh giấc. Tôi còn nhớ khi 

tôi học ở Úc, chú Lô thường nói với tôi rằng ban đêm khi vào 

nhà vệ sinh thì nhất định phải nhẹ nhàng. Hơn nữa khi xả nước 

bồn cầu thì phải xem cửa đã đóng chưa, nếu không âm thanh xả 

nước bồn cầu sẽ làm cho rất nhiều người không được yên tĩnh. 

Để biết một người có học vấn hay không thì nhìn thấy ở 

đâu? Chúng tôi nói rằng: “Biết nghĩ cho người khác là học vấn 

đệ nhất”. Hơn nữa biết nghĩ cho người khác không phải chỉ nói 
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suông, mà phải thực hành từng li, từng tí một. Ví dụ, ngoài lúc đi 

đường và khi đóng cửa không được gây tiếng động lớn ra thì khi 

mọi người cùng nhau ăn cơm, khi ăn cũng không được gây ra 

tiếng động quá lớn. Nếu như các vị ăn cơm mà có tiếng động lớn 

thì tất cả những người khác đang ăn sẽ cảm thấy không thoải 

mái. Tại sao khi ăn cơm lại có tiếng động rất lớn? Bởi vì miệng 

không ngậm lại. Cho nên tôi cũng khuyên rất nhiều vị bạn hữu 

khi ăn cơm thì phải ngậm miệng lại. Bởi chúng ta không chỉ đại 

diện cho bản thân chúng ta, chúng ta còn đại diện cho công ty, 

đại diện cho đoàn thể. Thậm chí khi đi du lịch nước ngoài thì các 

vị đại diện cho dân tộc của mình. Cho nên các vị phải luôn luôn 

chú ý những động tác của các vị. 

Lần trước tôi có nói đến Điện Thánh Mẫu ở Pari có viết một 

dòng chữ Trung Quốc. Dòng chữ Trung Quốc đó viết gì vậy? 

“Xin đừng lớn tiếng gây ồn!”. Họ viết cho ai xem? Thanh danh 

người ta thì bay xa, còn chúng ta sao lại có kết quả như vậy! Bởi 

vì người Trung Quốc ngày nay khi đi đến những nơi công cộng 

thì đều gây ồn ào, lớn tiếng. Điều này cũng nói lên rằng các vị ở 

nhà cũng vậy. Cho nên sự tu dưỡng của một người tuyệt đối 

là được bồi dưỡng từ trong gia đình, tuyệt đối là từ chỗ 

không người mà tạo thành. Cho nên chúng ta đặc biệt nhấn 

mạnh bản lĩnh khi “thận độc” (cẩn thận khi chỉ có một mình). 

Khi chúng ta chỉ có một mình thì động tác của chúng ta, ngôn 

ngữ, lời nói của chúng ta cũng phải nhẹ nhàng, phải hòa hoãn, từ 

tốn. Như vậy, thói quen sẽ thành tự nhiên, thì tự nhiên khi đến 

nơi công cộng, các vị cũng có thể làm ra những động tác tao nhã 

như vậy.  

Cho nên chúng ta ở sân bay mà thấy bọn trẻ kêu gào, gọi to, 

chạy qua, chạy lại thì chúng ta cũng phải kịp thời ngăn chặn 

hành vi này của bọn trẻ. Các vị có thể kể câu chuyện Điện Thánh 

Mẫu ở Pari cho chúng nghe, nói với chúng rằng: “Thể diện của 

chúng ta không thể để mất mặt với cả thế giới. Các cháu thấy 
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đó! Sân bay này có rất nhiều người nước ngoài. Họ thấy các 

cháu như vậy thì sẽ nói: Trẻ em Đài Loan của các vị sao lại giáo 

dục thành ra như thế? Người Trung Quốc của các vị sao lại giáo 

dục thành ra như vậy? Như vậy thì thật là không tốt!”  

Khi chúng ta có được sự nhạy cảm, thì có thể từng li, từng tí 

trong cuộc sống các vị cũng bắt đầu cảm nhận sâu sắc đối với 

câu Kinh văn này. Ví dụ như nửa đêm về nhà, lấy chìa khoá ra 

mở cửa thì các vị cũng hết sức nhẹ nhàng. Nửa đêm khi chúng ta 

lái xe về nhà thì các vị cũng phải nhanh chóng tắt máy. Khi sự 

nhạy bén của các vị đối với những âm thanh đó càng ngày càng 

cao thì năng lực quán chiếu đã thành hình. 

“Hoãn yết liêm” (Vén rèm cửa), ngoài việc không gây tiếng 

động làm ảnh hưởng đến người khác ra thì còn là một biểu hiện 

yêu quý đồ vật. Bởi khi các vị dùng đồ vật mà nhẹ nhàng thì 

chúng sẽ không dễ gì mà bị hỏng. Nếu như thường ngày các vị 

dùng đồ vật gì cũng thô lỗ, cũng rất mạnh tay, như vậy thì đáng 

lẽ ra cái đồ vật này có thể dùng được năm năm, mười năm, 

nhưng chỉ dùng một năm thì đã hỏng rồi. Cho nên trong quan 

niệm yêu quý đồ vật, chúng ta cũng phải luôn luôn nhắc nhở bản 

thân không được quá thô lỗ. Ví dụ như lúc mặc quần áo, nếu như 

các vị rất là thô lỗ thì quần áo rất dễ bị xé rách.  

Cho nên điều này cũng phải nhắc nhở con cái từ chi tiết nhỏ 

nhặt đã phải biết yêu quý đồ vật. Khi động tác của các vị có thể nhẹ 

nhàng, thì trong cuộc sống sẽ không thường xuyên xuất hiện tình 

trạng làm rách đồ vật, làm rơi hỏng đồ vật, hoặc là xô hỏng đồ vật.  

Khi còn nhỏ, tôi rất hay bị thương, không phải chỗ này bị 

một vết thương thì cũng lại bị ngã rụng răng. Cho nên tôi thường 

xuyên bị thương tích. Tôi còn nhớ có một lần chạy vào trong bếp 

bị trơn và ngã xuống, thế là tôi gãy mất mấy cái răng. Và cứ như 

vậy cho mãi đến khi vào đại học thì tôi mới bắt đầu chăm chỉ học 

tập. Sau đó tôi lại được đọc một số Kinh điển thì tình trạng này 
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mới từ từ giảm bớt. Bây giờ thì rất ít khi chỗ này bị rách thành 

lỗ, chỗ kia bị một vết thương rồi. Chân thật là tại sao con người 

lại bị thương tích nhiều như vậy? Nguyên nhân chủ yếu là bởi 

cái tâm, bởi sơ suất, cẩu thả thì mới biểu hiện thành những hành 

vi va đập này. 

Cho nên một người muốn sửa chữa bản thân mình thì phải 

bắt đầu từ căn bản. Đó là phải bắt đầu điều phục cái tâm này. Mà 

để điều phục cái tâm này thì phải dụng tâm, phải học tập trong 

những chi tiết nhỏ của mọi sự việc trong cuộc sống. Cho nên mới 

nói: “Hoãn yết liêm, vật hữu thanh. Khoan chuyển loan, vật xúc 

lăng” (Vén rèm cửa, chớ ra tiếng. Rẽ quẹo rộng, chớ đụng góc).  

Trong trường học của chúng ta thì đây là những điều mà bọn 

trẻ hay phạm phải, đó là luôn luôn do không để tâm, mắt không 

biết nhìn đi đâu, thế là bị va vào góc bàn. Cái cảm giác khi va 

vào góc bàn thì rất đau, đảm bảo là sẽ bị bầm tím, sẽ bị thương.  

Cho nên từ câu Kinh văn này chúng ta có thể mở rộng nghĩa 

ra, để nhắc nhở học sinh phải chú ý đến sự an toàn của bản thân. 

Nếu như chúng ta đi tìm hiểu kỹ lưỡng xem tại sao tỷ lệ trẻ em 

thời nay bị tử vong do tai nạn lại càng ngày càng cao thì thấy đó 

là bởi vì chúng không có được sự nhạy cảm đó. Cho nên  người 

lớn, thầy giáo cũng như  phụ huynh đều phải luôn luôn nhắc nhở 

chúng. Nếu không, đến khi xảy ra tai nạn thì đã muộn rồi. 

Hiện nay có rất nhiều trẻ nhỏ thích đi xe với tốc độ rất 

nhanh. Như vậy chúng đều không có sự nhạy cảm về sự an toàn 

đối với bản thân mình. Chúng ta tiến một bước để suy xét xem 

tại sao trẻ nhỏ lại thích phóng xe nhanh như vậy. Tại sao? Chúng 

ta chân thật không thể dừng ở kết quả, mà phải tìm ra nguyên 

nhân thì mới cải thiện được tình trạng này. Đó là do nội tâm 

trống không. Cho nên khi thanh thiếu niên không biết mục tiêu 

của cuộc sống ở đâu, bổn phận con người ở đâu thì chúng sẽ 

thành ra du thủ, du thực, chơi bời lêu lổng, đến cuối cùng thì sa 

chân vào con đường sai lầm. Tại sao chúng lại cảm thấy trống 
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rỗng? Bởi vì chúng cảm thấy chúng không có giá trị gì. Nếu như 

chúng ta tiến thêm một bước nữa, tìm hiểu về gia đình của những 

đứa trẻ này, thì biết rất nhiều trường hợp là do thiếu sự quan tâm 

chăm sóc của cha mẹ. Cho nên chúng ta là những người làm thầy 

giáo thì cũng phải lĩnh hội một cách sâu xa rằng các vị càng quan 

tâm đến những đứa trẻ này thì sự tiến bộ của chúng càng lớn. 

Tôi còn nhớ hai năm trước tôi có dạy một lớp, lớp học này là 

khó quản lý nhất, ồn ào nhất trường. Vị thầy giáo của chúng đã 

dạy học bốn mươi năm, cảm thấy thật là khó dạy. Cho nên vào 

học kỳ một, ông đã xin nghỉ hưu, và đến học kỳ hai thì ông 

không còn dạy lớp 6 này nữa. Cho nên học kỳ hai cần phải có 

một vị thầy giáo để dạy thay. Lúc đó tôi vừa từ Úc về, bạn đồng 

học của tôi có gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Ông ấy nói: 

“Trường của tôi có một lớp rất khó dạy, anh có muốn dạy 

không?”. Nếu ông ấy không nói là khó dạy nhất thì chưa chắc tôi 

đã đi dạy. Nhưng vì ông nói là khó dạy nhất, cho nên tôi liền nói: 

“Được!”. Tục ngữ có câu: “Không vào hang hổ làm sao bắt được 

hổ con”. “Đệ Tử Quy” cũng có nói: “Vật uý nan” (không sợ khó 

khăn). Bởi tôi làm thầy giáo cho nên cũng hy vọng năng lực của 

mình có thể nhanh chóng hoàn thiện, để sau này học sinh của 

mình càng có nhiều lợi ích. Nếu như mới dạy mà đã dạy cái lớp 

khó dạy như thế, thì nhất định tôi sẽ tiến bộ không ít. Cho nên 

thông qua cơ hội như vậy mà tôi đi dạy lớp học này. 

Kết quả vị thầy giáo dạy trước bắt đầu giới thiệu cho tôi từ học 

sinh đầu tiên đến người cuối cùng. Học sinh số một thì làm sao làm 

sao. Học sinh số hai thì bà nội nuôi, rất khó quản lý. Học sinh số ba 

thì cha mẹ ly hôn. Và thầy giáo cứ thế giới thiệu một lượt.  

Tôi cũng cảm thấy vấn đề của gia đình thời nay rất lớn, có 

thể nói một phần tư đều là gia đình đơn thân. Có một số trường 

hợp tuy không phải là gia đình đơn thân nhưng cũng không thấy 

có được sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ. Tôi cũng từng gọi 

điện thoại cho một phụ huynh, ông ấy nói: “Thầy giáo à! Hàng 
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ngày tôi rất bận để kiếm tiền. Buổi sáng tôi ra khỏi nhà còn sớm 

hơn con tôi. Buổi tối tôi về nhà còn muộn hơn con tôi. Tôi cũng 

không biết nó đang làm gì”. Bởi vì con ông lên mạng và đã học 

được rất nhiều điều xấu mà cha mẹ hoàn toàn không hay biết. 

Tại sao cha mẹ lại phải cố gắng kiếm tiền như vậy? Là bởi cái 

gì? Không phải là vì để có một gia đình càng tốt hơn hay sao? 

Để cho con cái tốt hơn hay sao? Các vị xem, kiếm tiền, kiếm đến 

cuối cùng thì mục đích chân chính cũng đã quên mất.  

Cho nên tôi đứng cạnh nghe mà cũng cảm thấy rất xót xa 

trong lòng. Khi vị thầy giáo này giới thiệu xong 19 em học sinh 

(19 em là học sinh nam, còn 17 em là học sinh nữ) thì ông liền 

nói: “Học sinh nam chỉ có 4 đến 5 em còn ngoan ngoãn một 

chút, còn lại thì rất khó bảo”.  

Quý vị thân mến! Nếu như các vị nghe như vậy thì sẽ làm 

sao? Có cảm thấy có chút căng thẳng không? Thời gian còn lại 

của năm học chỉ khoảng hơn bốn tháng thôi mà phải dạy một lớp 

như thế này. Nhưng cũng trong thời gian đó tôi nảy ra một ý niệm 

là trẻ em phạm sai lầm sẽ là cơ hội tốt để cho chúng ta dạy bảo 

chúng. Các vị phải nắm lấy cơ hội, tuyệt đối không thể tức giận 

vào lúc đó.  

Khi tôi có thái độ như vậy thì tự nhiên tôi rất là hoan hỷ để 

tiếp nhận nhân duyên này. Hiện tại nếu như chúng ta là thầy giáo 

mà không có thái độ tâm lý như vậy, ví dụ khi trẻ nhỏ phạm sai 

lầm, các vị lại tức giận bốc hỏa lên: “Sao em lại như vậy! Nói với 

em bao nhiêu lần rồi!”, khi các vị có thái độ như vậy thì trong 

lòng học sinh chúng sẽ nghĩ thầy giáo rất ác. Chúng nghĩ rằng 

thầy giáo đã mắng chúng thì coi như không còn tình nghĩa gì hết. 

Cho nên lần sau tái phạm chúng chỉ cần không cho thầy giáo biết 

là được. Chúng sẽ không từ cái lỗi lầm này mà hối lỗi, mà sửa 

chữa. Bởi vậy có rất nhiều cơ hội để giáo dục, chúng ta là thầy 

giáo thì phải nắm bắt cho tốt. 
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Thái độ này của tôi học được từ đâu vậy? Tôi rất may mắn, 

trong mấy năm nay gặp được rất nhiều vị trưởng bối và thầy 

giáo rất tốt. Tại sao tôi lại gặp được nhiều vị trưởng bối và 

nhiều vị thầy giáo tốt đến vậy? Gặp được họ là kết quả. Vậy 

nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân không phải là cúng bái cho 

nhiều mà là nhờ thái độ cung kính, nhờ tấm lòng của chúng ta 

luôn mong muốn trong lĩnh vực giáo dục có thể làm lợi ích cho 

học sinh, lợi ích cho xã hội. Tục ngữ có câu: “Nhân hữu thiện 

nguyện, thiên tất tùng chi”, khi ý muốn chúng ta lương thiện thì 

nhất định trời cao cũng yêu mến, sẽ có nhiều vị trưởng bối rất 

có đạo đức đến giúp đỡ chúng ta. 

Thời gian đó, tôi còn đang học ở lớp bồi dưỡng chứ chưa 

chính thức là thầy giáo. Khi đó có một bạn học thời tiểu học đến 

khoe với tôi rằng anh ấy có bạn gái. Người bạn học này của tôi rất 

thật thà, cho nên mãi hai mươi mấy tuổi mới có bạn gái, là người 

bạn gái đầu tiên của anh. Bởi tôi chơi với anh cũng mười mấy, gần 

hai mươi năm trời, cho nên khi anh nói muốn dẫn bạn gái đến nhà 

tôi chơi, tôi liền nói: “Được! Được! Thì để mọi người làm quen 

với nhau”. Kết quả trong lúc nói chuyện với bạn gái của anh, 

người bạn gái này cứ một câu lại nhắc đến: “Thầy giáo của chúng 

tôi nói như thế này, thầy giáo của chúng tôi nói như thế kia”.  

Nếu như cô ấy còn ở mẫu giáo hoặc đang học tiểu học thì tôi 

không đến nỗi ngạc nhiên. Chúng ta hãy xem trong lời nói của 

những đứa bé ba, bốn tuổi thì đều kèm theo câu: “Bố tôi nói như 

thế này. Mẹ tôi nói như thế kia”. Cho nên trước khi đến tuổi đi 

mẫu giáo thì người chúng tôn kính nhất chính là cha mẹ. Trong 

thời gian này các vị cũng nên đem thái độ làm người, làm việc 

rất quan trọng này ra để dạy bảo cho chúng thì chúng sẽ ghi nhớ 

cả đời. Đến khi học tiểu học thì lời nói của bọn trẻ sẽ biến thành: 

“Thầy giáo của tôi nói như thế”. Lên cấp hai, cấp ba thì “Bạn 

học của tôi nó như vậy!”.  

Các vị xem, trong cuộc sống của một con người, ảnh hưởng 

lớn nhất đối với họ sẽ tùy theo tuổi tác mà thay đổi. Sau khi ra xã 
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hội thì chớ nên “người ca sỹ nào đó nói như thế”, mà phải là 

“cấp trên nói như thế”. Hoặc nếu chúng ta biết đi sâu vào nghiên 

cứu Kinh điển của Thánh Hiền thì có thể là: “Mạnh Tử nói” hoặc 

“Khổng Tử nói”. Như vậy thông qua lời nhắc nhở của Thánh 

Hiền chúng ta mới có thể không ngừng trưởng thành. 

Bởi người bạn gái của anh đã hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn 

luôn luôn nhắc đến thầy giáo cho nên cô ấy khiến tôi hết sức 

kinh ngạc. Hình như địa vị của vị thầy giáo này trong lòng cô ấy 

giống như cha mẹ vậy. Tôi càng nghe càng cảm động cho nên đã 

đưa ra một yêu cầu: “Tôi có thể làm quen với thầy giáo dạy tiểu 

học của cô được không!”. Kết quả cô ấy đã rất vui vẻ và nhận lời 

liền: “Được thôi! Tôi sẽ nói với thầy giáo của tôi”. Nhưng ngay 

buổi tối hôm đó, tôi cảm thấy mình quá vội vàng. Cô ấy còn 

không biết thầy giáo có thời gian hay không mà tôi đã vội đưa ra 

yêu cầu quá đường đột như vậy. Cho nên tôi gọi điện thoại nói 

với cô ấy rằng: “Hay là thôi đi, để ngày khác có thời gian hãy 

nói chuyện!”. Kết quả người bạn gái của anh bạn tôi nói: “Tôi đã 

nói chuyện với thầy rồi. Thầy giáo tôi nói muốn gặp anh. Ông 

nói người giống như anh thì phải nhanh chóng đưa vào phục vụ 

trong ngành giáo dục”. Thầy giáo của cô dạy học đã hơn 30 

năm. Từ lời nói của người thầy giáo của cô mà tôi biết được 

rằng, ông không chỉ tự mình bồi dưỡng nhân tài mà còn luôn 

luôn hy vọng càng có nhiều nhân tài theo ngành giáo dục, và ông 

cũng rất vui lòng đi nâng đỡ lớp hậu bối. 

Cho nên tuần đó, bạn học của tôi cùng với bạn gái đã lái xe 

đến đón tôi trước, sau đó đón thầy giáo tiểu học của cô. Kết quả 

là nhà thầy giáo của cô cách nhà tôi chỉ có năm trăm mét. Bởi 

vậy nhân duyên của cuộc đời rất khó nói, nhân duyên của con 

người tuyệt đối không phải tại cự ly xa hay gần, mà là ở trái tim. 

Khi ý nghĩ về mục tiêu cuộc sống giống nhau thì cho dù có xa 

vạn dặm cũng sẽ tương hội. Cho nên mới có câu: “Hữu duyên 

thiên lý năng tương hội”. Khoảng cách của người với người 

không phải ở bên ngoài mà là ở bên trong. Tại sao tôi lại nói 
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vậy? Bởi vì tôi muốn kế thừa và phát triển văn hóa Thánh Hiền 

cho nên mới đi Úc học tập. Kết quả là ở Úc đã gặp được cô giáo 

Dương Thục Phần. Các vị xem đó, phải đi xa vạn dặm và kết quả 

là đã gặp được. Cho nên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở tấm 

lòng. Khi tôi có một tấm lòng là phải học tập như thế nào để dạy 

bảo học sinh cho tốt, thì có thể sẽ gặp được người thầy tốt như 

vậy để nhận được sự hướng dẫn. 

Cho nên tuy nhà cách nhau gần đến thế mà tôi vẫn không gặp 

được thầy. Rất khó khăn mới gặp được thì tôi cũng phải trân trọng 

cơ hội được học tập vị thầy này. Khi vị thầy họ Trần  lên xe, ông 

ngồi ghế trước còn chúng tôi ngồi ghế sau. Vị thầy giáo này quay 

đầu lại nói với tôi câu đầu tiên làm cho tôi có ấn tượng vô cùng 

sâu sắc, ông nói: “Trong cuộc đời dạy học mấy chục năm của tôi, 

học sinh của tôi đã dạy tôi rất nhiều điều”. Kinh nghiệm hơn 30 

năm dạy học đã đúc kết ra một câu chân lý, được gọi là dạy và 

học đi đôi với nhau. Trong “Lễ Ký”,“Học Ký” có nhắc đến “Học 

nhiên hậu tri bất túc, giáo nhiên hậu tri khốn. Tri bất túc nhiên 

hâu năng tự phản dã, tri khốn, nhiên hậu năng tự cường dã”. Ví 

dụ như chúng ta đang trong giờ học, đang trần thuật một số đạo lý 

mà thấy học sinh ở bên dưới mắt cứ đờ đẫn như là buồn ngủ, thì 

chứng tỏ chúng ta giảng như vậy chúng không hiểu được. Lúc này 

chúng ta phải tự lập, tự cường, phải nghiên cứu xem nên hướng 

dẫn như thế nào, phải đưa ra những ví dụ nào để cho học sinh có 

thể lĩnh hội được. Hoặc là học sinh có rất nhiều câu hỏi, có rất 

nhiều nghi vấn muốn hỏi chúng ta, kết quả là khi hỏi thì chúng ta 

lại không biết. Điều này sẽ khích lệ chúng ta đi tra tài liệu, đi học 

tập người khác, học tập các vị trưởng bối và các trí giả để có thể 

không ngừng nâng cao kiến thức. 

Cho nên có rất nhiều vị bạn hữu rất có lòng đều nói rằng: 

“Thầy Thái à! Tôi cũng muốn kế thừa và phát triển văn hóa ngàn 

năm của Tổ Tông nhưng tôi rất sợ không đủ năng lực”. Quý vị 

thân mến! Chúng ta không nên sợ không đủ năng lực. Nếu đợi 

chúng ta có đủ năng lực để làm thì đã không kịp nữa rồi. Gia 
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đình, xã hội lúc đó đã bị rối loạn rồi, đến lúc đó các vị có muốn 

làm thì cũng không còn cơ hội nữa. Cho nên chúng ta phải ôm ấp 

thái độ: “Học trong lúc làm, làm trong lúc học”. Bởi thế hệ của 

chúng ta đã bị thất học rồi, không nên để thế hệ sau chúng ta 

cũng phải ân hận như chúng ta.  

Khi những phụ huynh, những vị bạn hữu đến hỏi chúng ta 

một số vấn đề, chúng ta cũng không nên căng thẳng. Nếu như 

chúng ta biết thì chúng ta trả lời họ một cách chân thành. Còn 

nếu như không biết thì giống như tôi, tôi sẽ nói: “Để tôi đi hỏi cô 

giáo Dương”. Nếu như cô giáo Dương cũng không biết thì cô sẽ 

nói: “Để tôi hỏi sư phụ tôi là thầy Tịnh Không”. Các vị còn cái gì 

để mà phải sợ nữa? Hơn nữa khi đối diện với câu hỏi của người 

khác mà các vị không biết, các vị vẫn chủ động giúp họ tìm đáp 

án thì họ sẽ không xem thường các vị. Họ sẽ càng tôn trọng các 

vị, họ cũng rất cảm ơn các vị bởi các vị luôn luôn giúp đỡ họ. 

Cho nên trong tâm lý không nên có sự lo lắng, chân thật là dạy 

và học phải đi đôi với nhau. 

Câu nói đầu tiên của vị thầy giáo này khiến tôi rất cảm động. 

Tiếp theo ông nói: “Khi bọn trẻ phạm sai lầm là lúc chúng ta cần 

dạy chúng, bởi vậy không nên hành động bằng cảm tính, không 

được nổi giận”. Bởi tôi chưa dạy học bao giờ cho nên ông mới 

dạy tôi những thái độ đúng đắn này. Cho nên sau này khi dạy 

học sinh cũng chưa bao giờ tôi nổi giận. Chưa từng xảy ra 

việc học sinh phạm sai lầm làm tôi thẹn quá hóa giận, chưa 

bao giờ. Thật ra đây là một phương pháp rất quan trọng, được 

gọi là “cấm ư vị phát chi vị dự”, đây là phương pháp dự phòng. 

Trước khi trẻ nhỏ phạm lỗi, các vị đã phải dạy chúng những 

quan niệm đúng đắn. Khi chúng ta chưa tham gia vào công 

việ ợc quan niệm đúng đắ

là cẩn thận lúc bắt đầu, đây cũng là ngăn chặn khi chưa bùng 

phát, là thái độ dự phòng.  



CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC  

Hoclamnguoi.edu.vn Page 67 
 

Cho nên khi vị thầy giáo giới thiệu hết một lượt các em họ

ền xuất hiện câu nói này: “ ấy tấm 

lòng hoan hỷ để đối đãi vớ ọc sinh của lớp này”. 

Học sinh trong lớ Tứ Đại Thiên Vương”, không 

phải là Lưu Đức Hoa, cũng không phải là Trương Học Hữu, mà 

là bốn em học sinh thường xuyên phải lên Ban giám hiệu để 

được Thật ra ật sự tiế

ại đa số những đứa trẻ có hành vi sai lầm cũng rất lương 

thiện, chỉ , quản lý mà thôi. Khi 

các vị đối xử rất tốt với chúng, rất có nghĩa khí với chúng thì 

chúng nhất định cũng đối xử với các vị rất có nghĩa khí.  

ộ

mặt trông rất dữ tợn, không có một chút tươi cười nào cả. Tôi 

liền gọi đứa bé đến. Phải tiếp xúc nhiều, giao lưu nhiều với 

chúng thì mới thân quen được. Tôi gọi đứ ới nó: 

“Vẻ mặt em dữ tợn như vậy, có phải thầ ỗi 

với em không?”. Đứa bé nói: “Không ạ!”. Tôi tiếp tục hỏi: “Vẻ 

mặ ắt đầ ậy?”. Nó nói với tôi: 

“Từ học kỳ một của lớp năm”. Các vị xem, vẻ mặt của nó biến 

thành dữ tợn từ lúc nào tự nó cũng biết. Cho nên chúng ta là cha 

mẹ, là thầ uôn có thể cảm nhận được trạng 

thái nội tâm của bọn trẻ, nếu không các vị ể

ớng dẫn, chỉ bảo cho chúng. 

Sau đó tôi nói với nó: “Vẻ mặt em dữ tợn như vậy thì người 

khác rất dễ hiểu lầm em, còn tưởng rằng em có thù oán với họ, 

cho nên em phải thả lỏng cơ mặt ra ền 

nói: “Dạ!” nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Cho nên giáo dục 

một đứ ẫn. Các vị không thể nói với chúng 

rằng: “Thầy đã nói với em rồi, tại sao em vẫn không thay đổi?”. 

Muốn thay đổi một con người, không thể ngay lập tứ

ạo ra mấy cơ hội để rèn luyện nó. Ví dụ như ở 

trong trường sắp xếp một số em vào trong đội duy trì trật tự đứng 

ở hành lang, đứng ở sân  trường. Nếu như có học sinh nào ở lớp 
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dưới chạy nhảy ở hành lang thì những người anh này sẽ đi đến 

nhắc nhở: “Không được chạy nhảy, như vậy là rất nguy hiểm, và 

có thể còn va vào người khác. Em học lớ

biết tên! Lần sau không được tái phạm nữa!”. Khi một người làm 

cảnh sát thì hành vi của họ rất là cẩn thận. Một người là thầy giáo 

thì hành vi của họ cũng tương đối cẩn thận. Cho nên chúng tôi cử 

đứa bé làm cảnh sát thì hành vi của nó cũng tự nhiên bắt đầu thay 

đổi, bởi nó rất sợ bản thân mình có những hành động không tốt và 

bị học sinh lớp một nói: “Anh à! Tại sao bản thân anh cũng vi 

phạ ”. Như vậy thì thật là mất mặt. 

Vào lúc tan học, tôi nghe được các em họ ắc 

đến việc em học sinh này cũng từng đến chợ để giúp mẹ bán 

quần áo. Quý vị thân mến! Nếu như các vị nghe thấy tin tức 

này thì các vị sẽ nghĩ như thế nào? Một đứa con trai học lớp 6 

mà chịu giúp mẹ bán quần áo thì thật là hiếm có. Cho nên, một 

đứa trẻ chỉ cần có lòng hiếu thảo thì tuyệt đối rất dễ quản lý, 

dạy bả ến nó hơn. 

Giống như khi ở trên lớp, nếu như nó trả lời câu hỏi về toán 

học rất tốt thì tôi khen ngợi nó ngay trước lớp. Tôi nói: “Các 

em thấy không, bạn học sinh này có tư duy rất nhạy bén, có 

thể từ góc độ này để tư duy”. Các vị thầy giáo! Quý vị thân 

mến! Chúng ta không nên xem thường sự khen ngợi chân 

thành củ ều đọng lại trong lòng của bọn trẻ. Và 

kết quả là đứa trẻ này vào lần thứ hai của kỳ thi tháng thì đã 

đứng vị trí thứ năm trong lớp, từ một trong “Tứ Đại Thiên 

Vương” trở thành đứng vị trí thứ năm trong kỳ thi của cả lớp. 

Hơn nữa trong quá trình này tôi còn bầu nó làm lớp trưởng. 

Tôi nghĩ có lẽ nó chưa bao giờ làm lớp trưởng. Cho nên khi bầu 

nó thì nó giật mình thon thót và cứ không chịu nhận. Sau đó tôi 

phải thương lượng với nó, tôi nói: “Em hãy thử làm một tuần lễ 

cũng đượ ột tuần lễ thôi! ọc 

sinh làm lớp trưởng là học được từ thầy giáo dạy tiểu học của 
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tôi. Bởi vì lớp trưở ọc lự ạnh kiể

nên phương pháp tốt như vậ ải truyền thừa lại. Đứa bé 

cũng miễn cưỡng đồng ý. Kết quả là sau khi làm được một tuần 

thì từ đó cho đến cuối học kỳ nó đều là lớp trưởng. Cho nên tiềm 

lực của một người phải trải qua rèn luyện thì mới xuất hiện. 

Tôi ở Hải Khẩu cùng với rất nhiều giáo viên nghiên cứu văn 

hóa ngàn năm của Tổ Tông. Trải qua mộ

với những vị giáo viên này: “Lần sau các vị có thể lên bục để 

diễn giảng mười phút, lên đây giảng mười lăm phút?”. Những vị 

giáo viên này đều từ chối: “Không đâu! Không dám!”. Họ đều 

đùn đẩy nhau. Tôi nói: “Làm ơn đi, chỉ mười phút thôi mà!”. Họ 

liền miễn cưỡng mà nói: “Thôi được!”. Và kết quả khi đã lên bục 

giảng thì họ đều thao thao bất tuyệt, lại còn phải để cho tôi đứng 

bên dưới ra hiệu là: “Đã hết thời gian rồi, mời anh xuống đi!”. 

Tạ ậy? Khi một người có trách nhiệm để gánh vác 

thì anh ấy sẽ tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa bởi vì dụng tâm học tập, 

dụng tâm để dạy học sinh, tình cả

hay nhất. Cho nên khi bước lên bục là họ không tự chủ được nên 

đã nói ra những cảm nhận này, những tình cảm này. 

Việc ứa bé này làm lớp trưởng cũng là kích thích ý 

thức trách nhiệm của nó, kích thích năng lực làm việc của nó. 

Khi nó thi và đứng vị trí thứ năm của lớp thì tôi cũng để khích lệ 

cho nên ời khách, năng tặng quà. Tôi đã mời một số 

học sinh có những cống hiến cho lớp, cho trường, trong đó có cả 

nó cùng ăn một bữa cơm. Kết quả khi chúng tôi đang đứng ở 

cổng trường thì mẹ nó đi xe máy đến đón nó, mẹ nó nói với tôi: 

“Thầy giáo à! Đứa con này của tôi học năm năm rưỡi rồi mà 

chưa có một vị thầy giáo nào nhận ra năng lực củ ”. Tôi 

nghe phụ huynh học sinh nói như vậy cũng cảm thấy bất nhẫ

ỗi đứa trẻ đều là máu thịt của cha mẹ. Năm năm rưỡi 
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này tin rằng cha mẹ của nó cũng bị dằn vặ ẻ nhỏ không 

phải là không thể giáo dục. 

Cho nên khi mẹ của nó nói mấy câu cảm khái này thì tôi liền 

nói với bà: “Bà Ngô à! Em học sinh này rất thông minh, thành 

tích học tập của cháu rất tốt, tài lãnh đạo của cháu cũng rất tốt, 

hơn nữa cháu làm việc cũng rất có trách nhiệm. Tôi giao cho 

cháu làm việc gì cháu cũng đều hoàn thành một cách cẩn thận”. 

Tôi liền kể ra những việc diễn ra gần đây cho mẹ nó nghe. 

Chúng ta khen ngợi người khác thì cũng phải cụ thể. Các vị càng 

cụ thể thì người nghe ảm thấy thật đúng là có chuyện như 

vậy. Nếu như các vị chỉ nói là: “Không tồi! Rất tốt!”, thì có lẽ mẹ 

củ ờ. Cho nên tôi cứ như thế khen ngợi 

người học sinh này rất nhiều ưu điểm, và phải đứng ở đó đến 

mấy phút. Tuy tôi nói với mẹ nó nhưng trên thực tế là đang nói 

cho người học sinh này nghe. Tin rằng khi chúng ta là những 

thầy cô giáo mà có được sự khen ngợi chân thành thì lời khen sẽ 

đọng lại trong lòng chúng cả đời. 

Khi kết thúc một học kỳ, chúng tôi có một quy định là 

phải dẫn học sinh cả lớp đi ra ngoài cổng trường, tận tay dắt 

chúng đi ra ngoài và tặ ất nhiều quà. Sau khi hết 

học kỳ I, tôi cũng tặng quà cho học sinh theo quy định. Sau 

khi tặng quà cho hết tất cả học sinh thì vẫn còn thừa lại mộ

àm sao đây? Tặng món quà này thì không thể 

tặng một cách vô ích, mà phải là cơ hội để giáo dục. Tôi liền 

nói: “Món quà cuối cùng này chúng ta sẽ tặ ọc 

sinh có tiến bộ nhất trong học tập, trong hạnh kiểm của học kỳ 

này. Nào, các em hãy bình chọn!”. Kết quả ra sao? Người lớp 

trưởng này lại được bình chọn, và thế là món quà được tặng 

cho nó. Kết quả khi em học sinh này nhận quà và quay về chỗ 

ngồi thì bắt đầu rơi lệ. Bởi vì tôi là thầy giáo đứng trên bục 

giảng thì bất kỳ động tác nào của các em học sinh ở bên dướ

ều nhìn thấy hết. Cho nên sau khi làm thầy giáo thì 
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tôi mới biết được rằng trước đây mình là học sinh, ở bên dướ

ằng thầy giáo không biết. Thật là: “Lấy 

vải thưa che mắt Thánh”.  

24
Bài giảng trước chúng ta có nói đến năm trước tôi có dạy một 

em học sinh lớp 6, sau đó thành tích của em đó rất có tiến bộ, cũng 

là một lớp trưởng rất tốt. Cho nên vào hôm tốt nghiệp, khi tôi tặng 

phần quà cuối cùng cho nó thì nó rơi nước mắt. Tôi đứng trên bục 

giảng trong lòng nghĩ mình là người đã từng trải đời, cũng đã dạy 

học, cho nên không thể vì những việc đau lòng mà rơi lệ. Và tôi đã 

hứa vớ Cuộc đời này chỉ nên rơi lệ vì cảm động 

chứ không được rơi lệ vì đau lòng, bởi rơi lệ

không giúp ích được gì cho mình và cho người”. Cho nên trong 

lòng tôi nghĩ nếu như đợi đến khi nó ra ngoài cổng trườ

nó vẫn còn khóc thì tôi sẽ phải an ủi nó. Sau đó tôi chỉnh đốn lạ

ắt tay các em học sinh đi ra ngoài cổng trường. Đi 

được nửa đường tôi quay lại nhìn thì vẫ

liền cho dừng hàng ngũ lại rồi đi đến trước mặt nó. Trong lòng tôi 

muốn dùng tay trái của tôi nắm lấy tay của nó, còn tay phải sẽ vỗ 

vỗ Đừng khóc nữa! a nắm 

lấy tay trái của nó, tay phải đang định vỗ vào vai nó thì đứ

ắm chặt lấy tay tôi rồi ra sức nói với tôi: “Cảm ơn thầy giáo! 

Cảm ơn thầy giáo! Cảm ơn thầy giáo!”. Tôi lúc đó hình như bị điện 

giật, thì ra giữa nam giới với nam giới cũng có thể xảy ra tình trạng 

điện giật. Tấm lòng chí thành này của họ

ộng. Nước mắ ắt tôi, nhưng tôi không 

thể mất kiềm chế bởi còn phải dẫn cả đoàn ra ngoài cổng trường. 

Sau đó tôi hít thở thật sâu hai lần rồi dẫn cả đoàn ra ngoài cổng 

trường và nói lời tạm biệt với chúng. 

Khi một mình tôi quay trở lại sân trường thì chợt có một cảm 

nhận rất sâu sắ ải tôi đã dạy người học sinh này, 

mà là người họ ột bài học vô cùng 

                                                 
24

 Bắt đầu Tập 24 
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quan trọng kể từ khi tôi theo nghề dạy họ

hiểu rằng: “Không có họ ạy bảo 

được”. Một học sinh bị nhà trường cho là có hành vi lệch lạc, 

cũng có thể trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, dùng tấm lòng yêu 

thương của chúng ta để ển biến lớn như vậy. 

Điều này chân thật đã ấn chứng được câu: “Nhân chi sơ, tính bản 

thiện”. Cho nên phải hỏ ấm lòng chân thành 

như vậy không? Thông qua cảm nhận mà học sinh cho tôi, tôi 

cũng lĩnh hội được một điều: “Khi trong cuộc sống của một đứa 

bé mà nó cảm nhận được rằng có một người luôn yêu thương nó, 

thật sự quan tâm đến nó thì đứa bé này sẽ không bao giờ trở nên 

hư hỏng hoặc tự sát”.  

Quý vị thân mến! Tỷ lệ trẻ em thời nay tự sát càng ngày 

càng cao. Nguyên nhân của việc này là do trẻ em cảm thấy trống 

rỗng, cảm thấy không có ai quan tâm đến chúng. 

Chúng ta có nhắc tới trẻ em thời nay phóng xe bạt mạ

ể cho cảnh sát phải truy đuổi, phải bắt giữ chúng thì 

chi bằng chúng ta giáo dục cơ bản 

đình. Sự ổn định hay rối loạn của cả xã hộ ều do gia 

đình là cơ bản, là nguồn gốc. Cho nên tôi cũng tự hứa vớ

ạy học ở một trường nào thì sẽ không bao giờ 

đổi trườ ứ dạy ở đó. Khi bắt đầu theo nghề dạy 

học tôi đã có ý nghĩ như thế. Tại sao vậy? Bởi tôi chỉ cần dạy 

ở đó mà không chuyển đi, ví dụ như tôi dạy hai mươi năm, ba 

mươi năm ở đó thì tất cả học sinh nhất định sẽ tìm được tôi. 

Giáo dục một đứa trẻ có phả ợc? Tất 

nhiên là phải hướng dẫn và nhắc nhở ời gian dài. 

Cho nên chỉ cần chúng trong mộ ảm 

nhận được những việc thầy giáo làm cho chúng không cần báo 

đáp, thì tin rằng sau này khi cuộc sống của chúng gặp phải vấn 

đề ất định sẽ tìm thầy giáo. Tuyệt đối chúng sẽ 

không đi vào con đường sai lầm, càng không thể tự sát. Bởi 
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một khi trong lòng của một ngườ ự yêu thương, thì 

sẽ không tuyệt vọng như vậy. 

Nhưng kết quả tôi mới dạy học được hai năm thì “người tính 

không bằng trời tính ởi vì lĩnh hội được rằng đạo đức 

của trẻ em là căn bản, cho nên tôi cũng hy vọng nhân lúc còn trẻ 

thì nhanh chóng đi sâu vào nghiên cứu giáo huấn của Thánh 

Hiền. Vì vậy tôi xin thôi việc. Nhưng cũng vì xin thôi việc mà 

tôi mới có cơ hội sang Đại Lục Trung Quốc để phát triển văn hóa 

ngàn năm của Tổ Tông. Và cũng trong quá trình này, tôi đã quen 

biết được rất nhiều thầy giáo, cô giáo, cũng trao đổi với nhau 

kinh nghiệ ục và thái độ giáo dục đối với bọn trẻ. Cho 

nên khi thấy bọn trẻ có những hành vi không tốt, chúng ta không 

nên chỉ biết nổi giận, mà phải bắt tay từ nguyên nhân để giải 

quyết. 

Khi trong lòng của một người rất là cung kính, rất là cẩn thận 

thì tỷ lệ xảy ra tai nạn của người đó có thể giảm bớt. Mà tấm lòng 

cung kính này tuyệt đối không phả ới cẩn thận, mớ

ất cả mọi lúc, mọi nơi đều nâng cao thái độ cẩn 

thận, cung kính. Bắt đầu từ ầu tóc rối bù trở đi 

thì tôi mới biết: “Bất kinh nhất sự, bất trưởng nhất trí” (có trải qua 

mới biết). Bởi vậy, bây giờ khi muốn lên bục giảng thì trước tiên 

phải làm sao? Tôi là người không thích soi gương mà bây giờ

ọc được tính cẩn thận hơn một chút. 

************ 

16.2. Chấp hư khí, như chấp doanh (Cầm vật rỗng, như vật đầy) 

Chúng ta hãy xem động tác “chấp hư khí” (cầm vật rỗng) 

này. Ví dụ khi bưng một cái đĩa đã ăn hết thức ăn, đương nhiên 

trọng lượng của nó sẽ nhẹ hơn. Nhưng tại sao lại phải bưng với 

thái độ giống như bưng cái đĩa vẫn đang có đồ ăn vậy? Ý muốn 

nói có lúc các vị cầm những đồ vật nhẹ thì thường khinh suất 

không cẩn thận, rất có thể do sơ suất mà làm vỡ, làm hỏng. Đây 
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cũng là để cho chúng ta phải cẩn thận hơn. Có rất nhiều sản 

phẩm kỹ thuật cao khi cầm lên rất nhẹ, nhưng mỗi một đồ vật 

này có giá mấy nghìn đến mấy chục nghìn tệ. Chúng ta hoặc con 

cái đối với những động tác này mà không cẩn thận thì rất có thể 

vì không cẩn thận mà đi đứt một tháng lương. Cho nên điều này 

cũng phải chú ý từ những chi tiết nhỏ này để nhắc nhở bản thân. 
 

************ 

16.3. Nhập hư thất, như hữu nhân (Vào phòng trống, như có người) 

Câu này ý muốn nói khi đến một nơi không có người thì 

chúng ta vẫn phải có thái độ như là bên cạnh đang có người 

khác. Điều này cũng được nhắc đến trong “Trung Dung” là phải 

có thái độ “thận độc” (một mình cũng phải cẩn thận). Thái độ 

đối nhân, xử thế của một con người tuyệt đối không phải chỉ 

bởi không có người khác nhìn thấy mà có sự sơ suất, thờ ơ. 

Điều này cũng rất là quan trọng. Cho nên điều này cũng mách 

bảo với chúng ta rằng đối nhân, xử thế phải thành quán tính, 

tuyệt đối không thể nói một đằng, làm một nẻo.  

Có một vị thầy giáo nói với học sinh của ông rằng: “Không 

được tùy tiện nhổ đờm xuống đất!”. Nhưng có một hôm ông ấy 

thấy xung quanh không có ai, ông nghĩ rằng tuyệt đối không có sai 

sót nào, thế là ông nhổ đờm xuống đất. Bất chợt ở đằng xa có tiếng 

vọng lại: “Thầy giáo à! Sao thầy lại nhổ đờm?”. Vị thầy giáo đó 

toàn thân liền nổi da gà, không còn mặt mũi nào để gặp người thân.  

Còn có một thầy giáo ở một lớp nọ rất dữ tợn, thường xuyên 

la mắng học sinh. Một hôm trường cử ông ấy lên diễn giảng cho 

toàn trường, thậm chí là cho những giáo viên trường khác đến 

tham quan dự giờ. Bởi vì bình thường, học sinh bị ông la mắng 

quen rồi, và cũng luôn có khoảng cách với ông ấy. Bình thường 

thì rất là hung tợn, nhưng hôm đó ông ấy lại chợt tỏ ra vui vẻ, hòa 

nhã. Và kết quả buổi học hôm đó người ngồi dưới nghe mà nổi cả 
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da gà. Tôi nghĩ học sinh cũng rất không thoải mái. Làm người như 

vậy quá là mệt mỏi!  

Cho nên làm người đã thành thói quen. Một số người sẽ 

cảm thấy rằng làm như vậy liệu có mệt mỏi quá không? Kỳ 

thật, làm người mà nhất quán (trước sau như một) thì càng làm 

càng nhẹ nhàng, càng làm lại càng để cho người khác thêm tôn 

trọng các vị. 

Khi xung quanh không có người thì bọn trẻ luôn luôn nói rất 

lớn tiếng. Giống như khi chúng ta đi du lịch ở nơi nào đó, khi leo 

núi có rất nhiều trẻ nhỏ kêu gào ầm ĩ. Nếu là tôi, tôi sẽ nói với 

các em đó rằng: “Hôm nay chúng ta đi ra ngoài thiên nhiên để 

leo núi, vậy xin hỏi: Chủ nhân của quả núi này là ai? Là ai? 

Đương nhiên là cây cối, động thực vật ở trên núi rồi. Bởi vì 

chúng cư trú lâu năm ở đó, cho nên chúng là chủ nhân. Vậy còn 

các em là ai? Các em là khách, thỉnh thoảng các em mới đến nhà 

chúng chơi. Có ai là khách đến chơi nhà người khác mà lại kêu 

gào ầm ĩ lên không? Có hay không? Như vậy thì thật là xấu hổ, 

nhất định sẽ bị những động vật trên núi này cười cho: “Cái 

người này thật là không cóvăn hóa!”. Chúng ta phải biết tôn 

trọng tất cả vạn vật. Cho nên khi leo núi không được lớn tiếng, vì 

những âm ba này có thể sẽ làm chấn động đến những tảng đá. 

Đến lúc đó, nếu như vừa vặn có một tảng đá nào đó bị lỏng lẻo 

tuột ra, thì tiếng động quá lớn này có thể làm nó chấn động mà 

rơi xuống cũng không biết chừng”.  

Thời xưa chúng ta có câu chuyện Mạnh Khương Nữ khóc đổ 

Vạn Lý Trường Thành. Điều này có vẻ hơi khoa trương, nhưng 

chân thật là năng lượng âm ba tiếng động do con người phát ra 

có thể làm chấn động mà rơi đá xuống. Điều này là có thể. Cho 

nên “nhập hư thất, như hữu nhân” (vào phòng trống, như có 

người), cần phải cẩn thận. 
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Có rất nhiều đứa trẻ thời nay khi đến nhà người khác chơi, có 

thể chủ nhà còn đang bận ở trong bếp, thế là bọn trẻ cứ tự nhiên đi 

thăm quan khắp nơi. Như vậy có đúng không? Như vậy là không 

đúng. Như vậy là không tôn trọng chủ nhà. Hơn nữa nếu là phòng 

ngủ của chủ nhà thì càng không được tự tiện vào. Cho nên những 

điều này cũng phải được nhắc nhở bọn trẻ. Ví dụ như chúng tự 

tiện đi vào rất nhiều phòng, đến khi chủ nhà phát hiện mất đồ thì 

người bị nghi ngờ đầu tiên là ai? Tôi có một người bạn khi còn 

nhỏ, anh ấy có đến nhà bạn học chơi. Kết quả là trong phòng của 

cha người bạn học này bị mất một số tiền. Ngày hôm sau người 

bạn học liền nói anh ấy là kẻ trộm. Tất cả học sinh trong lớp cũng 

đều nghĩ như vậy. Lúc này các vị có muốn biện hộ thì dù có trăm 

cái miệng cũng không thể biện bạch được. Các vị cũng chẳng có 

cách gì để chứng minh rằng mình không lấy, vì thật sự là các vị có 

vào đó một lúc rồi mới đi ra. Cho nên cũng phải luôn luôn cảnh 

giác, cũng phải tránh để bị hiềm nghi, không nên để người khác 

hiểu lầm. “Nhập tư thất, như hữu nhân” (vào phòng trống, như có 

người), đây là để tránh bị nghi ngờ. 

Trong “Thường Lễ Cử Yếu” của Trung Quốc cũng có một câu 

là: “Qua điền bất nạp lý, lý hạ bất chỉnh quan”. Ý của câu này 

muốn nói khi đi qua ruộng dưa của người khác, các vị không nên 

cúi xuống buộc dây giầy. Bởi vì họ ở đằng xa mà nhìn thì thấy các 

vị đang cúi xuống ruộng dưa của họ, trông bạn giống như đang ăn 

trộm dưa của họ. Nếu như các vị đứng dưới cây mận mà đưa mũ 

lên đầu đội thì cái tay của các vị giống như đang vặt mận của 

người ta vậy. Đây cũng là để tránh khỏi tình trạng “tình ngay lý 

gian”. Cho nên phần sau của “Đệ Tử Quy” cũng có nói: “Tương 

nhập môn, vấn thục tồn, tương thượng đường, thanh tất dương” 

(sắp vào cửa, hỏi có ai. Sắp vào nhà, cất tiếng lớn). Các vị khi 

vào nhà của người khác thì không được tùy tiện đi thăm quan 

khắp nơi, khi thấy không có người thì nhất định phải cất tiếng hỏi 

xem có ai ở nhà không. Cái chừng mực tiến thoái này chúng ta 
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cũng phải cẩn thận. Đây là “nhập hư thất, như hữu nhân” (vào 

phòng trống, như có người).  

 

************ 

16.4. Sự vật mang, mang đa thố (Chớ làm vội, vội sai nhiều) 

“Mang” (vội vàng) thì sẽ bị rối loạn. Cho nên phương pháp 

đối trị với rối loạn là phải “hòa hoãn”. Hòa hoãn thì tránh được ân 

hận về sau, lùi một bước thì tránh được tai họa. Luôn luôn gọn 

gàng, ngăn nắp thì cũng không dễ gì mà làm ra những việc lầm 

lỗi. Sau đó lại biết tiến thoái, khi cần lui cũng không nên miễn 

cưỡng ra mặt thì có thể tránh được tai họa cho bản thân.  

Câu “sự vật mang” (chớ làm vội) này cũng cần kết hợp rất 

nhiều giáo huấn về phương diện chữ “cẩn” thì các vị mới có thể 

làm tốt được mọi việc. Ví dụ như trước đây có nhắc tới “trí quan 

phục, hữu định vị. Vật loạn đốn, trí ô uế” (nón quần áo, để cố 

định. Chớ để bừa, tránh dơ bẩn), đây là thói quen quy nguyên 

của những đồ vật bị mang đi chỗ khác. “Động vật quy nguyên, 

vật hữu định vị”, đồ vật phải để vào những nơi quy định, khi nào 

cần lấy thì các vị sẽ không bị loạn. Sau khi lấy và dùng xong thì 

phải để lại chỗ cũ. 

Ví dụ khi chúng ta tắm xong, các vị dùng vòi hoa sen khi tắm 

xong nhất định phải chỉnh đường nước về vị trí đường ra của vòi 

nước phía dưới. Nếu không, mấy tiếng sau có thể có người khác 

vào sử dụng, khi họ mở vừa nước ra thì các vị sẽ nghe thấy một 

tiếng kêu thất thanh. Toàn thân họ sẽ ướt hết. Cho nên có rất nhiều 

việc chúng ta phải cẩn thận, thận trọng. Trước khi rời đi, các vị 

phải kiểm tra kỹ lưỡng thì mới không làm cho mình và người 

khác bị khốn đốn. Chúng ta phải thận trọng từ lúc ban đầu và cho 

đến lúc cuối cùng cũng vẫn phải cẩn thận.  

Cho nên bất cứ đồ vật gì khi sử dụng xong, các vị cũng phải 

kiểm tra lại một lượt xem nó đã được để lại vị trí cũ chưa. Có 
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vậy khi mình hoặc người khác cần dùng thì mới tránh được tình 

trạng không tìm thấy. Khi chúng ta rời khỏi nhà, ví dụ như đi 

một tuần mới về, trước khi đi chúng ta phải kiểm tra hết một lượt 

các van ga, công tắc điện. Nếu không, nếu như có một vòi nước 

không khóa, đến khi chúng ta trở về thì không biết đã bị chảy 

mất bao nhiêu, lãng phí bao nhiêu là nước sạch. Cho nên sau khi 

sử dụng xong phải trả nó về vị trí cũ thì mới không gây ra những 

lãng phí không đáng có. 

Còn nhớ có một lần mất điện, vì tôi sử dụng bình nước nóng 

bằng điện, lúc đó mất điện nhưng tôi tiện tay ấn thử công tắc bật 

bình nước nóng. Tôi ấn một cái như vậy rồi quên mất không trả 

lại vị trí cũ cho nó. Sau đó tôi lại phải đi diễn giảng, giảng cũng 

phải hơn ba tiếng đồng hồ. Đến khi quay về, bởi vì sau đó có 

điện cho nên nước cứ thế chảy. Tôi quay về nhìn thấy cảnh tượng 

như vậy thì trong lòng rất đau xót, bởi chỉ một sơ suất nhỏ của 

mình mà làm lãng phí bao nhiêu là nước của con cháu chúng ta 

sau này. Cho nên sự cẩn thận này là phải “sự vật mang, mang đa 

thố” (chớ làm vội, vội sai nhiều). Khi đã bật công tắc lên thì 

cũng phải tắt nó đi thì mới không bị lãng phí, thậm chí mới 

không gây nguy hiểm khi đường dây điện chẳng may bị chập. 

Đây là “sự vật mang, mang đa thố” (chớ làm vội, vội sai nhiều).  

Chúng ta có thể dùng một số công cụ để nhắc nhở mình 

không quên những việc cần làm. Cho nên khi hứa với ai làm việc 

gì chúng ta phải lập tức ghi lại vào trong lịch làm việc. Hàng 

ngày đều phải xem lịch làm việc một lượt, việc nào đã làm xong 

thì đánh dấu vào, việc nào chưa làm xong chỉ cần nhìn vào là 

biết để còn thực hiện. Nếu như trẻ nhỏ từ bé đã có thái độ như 

vậy thì nó sẽ rất cẩn thận và rất có trách nhiệm. 

Quý vị thân mến! Hiện nay con cái của các vị có đang học 

lớp 1 không? Nếu như con cái của các vị học lớp 1, một hôm nó 

gọi điện về nói với các vị rằng: “Mẹ à! Con quên mang vở bài 

tập ngữ văn rồi. Hôm qua con đã làm xong bài, tiết sau thầy 
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giáo sẽ kiểm tra vở, mẹ mang cho con ngay đi”. Quý vị thân 

mến! Các vị sẽ làm gì? Các vị là cha, là mẹ khi nghe câu: “Mẹ! 

Mẹ còn suy nghĩ gì nữa? Mang đến đây cho con!”, có rất nhiều 

vị phụ huynh sẽ mang đến cho con. Tuy chỉ là một hành động rất 

nhỏ, nhưng làm đúng hay làm sai, đối với tâm lý bọn trẻ thì có 

thể sẽ khác nhau một trời một vực. Chú Lô có kể tôi nghe, khi 

con gái chú lần đầu tiên quên không mang theo vở bài tập và gọi 

điện về nhờ cha mang đến, kết quả chú Lô liền nói: “Tự mình 

không mang đi là tự mình phạm lỗi. Cho nên con phải chịu trách 

nhiệm với hành vi của mình, đáng bị phạt thì sẽ bị phạt”. Và thế 

là "cạch" một cái, cúp điện thoại.  

Quý vị thân mến! Trong trường hợp này các vị có cúp được 

máy điện thoại không? Cho nên giáo dục con cái thì phải vừa rộng 

lượng, vừa nghiêm khắc. Khi cần nghiêm thì phải nghiêm, cần có 

nguyên tắc thì phải nguyên tắc, bất kể lý do gì cũng không thể động 

đến cái nguyên tắc ấy được. Buổi chiều khi con gái chú về nhà thì vẻ 

mặt làm sao? Sao các vị cũng biết vậy? Vẻ mặt rất là khó coi. Lúc 

này con gái vừa bước vào cửa, có nên tiếp tục mắng nữa không? Có 

nên không? Giáo huấn một trận nữa thì thật là quá đáng quá. Cúp 

điện thoại như vậy là đã nghiêm khắc rồi, tiếp theo là phải rộng 

lượng ban ơn. Cho nên chú Lô nói với con gái: “Con có bị thầy giáo 

mắng không? Có bị trách phạt không?”. Đứa bé gật đầu nói: “Có 

ạ!”. Chú liền nói tiếp với nó: “Cha sẽ dạy con một phương pháp để 

từ nay về sau con không bị trách phạt vì quên không mang vở bài tập 

nữa”. Lúc đầu nó có vẻ buồn bã, nhưng khi nghe cha nói vậy nó liền 

có tinh thần ngay. Chú liền nói với con gái: “Chỉ cần con sử dụng sổ 

ghi chép, ngày mai có tiết gì, cần phải mang theo thứ gì thì ghi lại. 

Trước khi đi ngủ thì soạn sách vở, những thứ gì đã để vào cặp sách 

rồi thì đánh dấu lại, khi đã đầy đủ thì có thể ngủ ngon được rồi”.  

Khi con cái phạm lỗi, nếu như các vị nổi giận thì cơ hội 

giáo dục sẽ biến mất. Cho nên phải để cho con cái ngay từ nhỏ 

đã biết cách dùng vở ghi chép để nhắc nhở mình, khi đi học cần 
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phải mang theo những thứ gì, thì chúng sẽ không dễ dàng mà 

quên thứ này, quên thứ kia. Đến lúc phải đi mà còn ở đó để tìm 

đồ thì có thể sẽ làm hỏng rất nhiều việc. 

Đương nhiên để trẻ nhỏ “sự vật mang, mang đa thố” (chớ làm 

vội, vội sai nhiều), làm được đến mức không vội vàng, không rối 

loạn, thì trước tiên chúng ta làm việc gì cũng phải làm gương tốt 

mới được. Tôi còn nhớ tôi thường xuyên đi nhờ xe của cha tôi, 

thời đó mới khoảng hơn mười tuổi. Cha tôi luôn luôn có một câu 

nói quen thuộc, khi ông đang lái xe thì thường nói rằng: “Làm gì 

mà phải vội vàng thế! Có vội vàng cũng không hơn kém tới năm 

phút đồng hồ”. Tuy chỉ là một câu nói nhẹ nhàng của cha, nhưng 

đối với tôi mà nói nó có ảnh hưởng rất lớn. Sau này tôi cũng biết 

lái xe, khi muốn lái xe nhanh thì tôi lại nhớ đến câu nói này của 

cha. Cha tôi từ trước tới giờ không bao giờ bóp còi xe, bởi ông 

cảm thấy không cần thiết phải đi gấp như vậy. Cho nên khi lái xe 

tôi cũng không bóp còi. Đương nhiên có trường hợp cũng phải 

bóp còi, khi ở chỗ khuất, lúc các vị không nhìn thấy xe ở phía đầu 

kia chạy lại thì đầu tiên cũng phải báo hiệu một cái, còn bình 

thường có thể nhường được người khác thì nên nhường.  
 

************ 

16.5. Vật úy nan (Không sợ khó) 

Câu “vật úy nan” (không sợ khó) là nói không nên ngại khó 

khăn. “Trung Dung” trong “Tứ Thư” của chúng ta có một câu 

giáo huấn rất quan trọng là: “Nhân nhất năng chi, kỷ bách chi, 

nhân thập năng chi, kỷ thiên chi”. Đó là nói rằng người ta làm một 

lần là biết, cho dù chúng ta có chậm chạp thì làm đến một trăm lần 

rồi chúng ta cũng sẽ làm được. Người ta làm mười lần là được, 

cho dù phải làm một nghìn lần mới được thì chúng ta nhất định 

cũng phải có nghị lực để làm. Nếu như ai cũng có thái độ như vậy 

để đối diện với sự việc “tuy ngu tất minh” thì cho dù lẽ ra là có 

đần độn, nhưng cũng sẽ có ngày mở mang trí tuệ, đó là “tuy ngu 
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tất minh”. “Tuy nhu tất cường” là khi chúng ta dùng thái độ như 

vậy để ứng phó với sự việc thì có nhiều lúc sẽ không bị mình đánh 

bại mình, sẽ không bị sợ mà rút lui.  

Cô giáo Dương Thục Phần cũng thường nói rằng cô thường 

xuyên tự khích lệ bản thân. Mạnh Tử có nói: “Thuấn hà nhân 

dã? Dư hà nhân dã? Hữu vi giả diệc nhược thị”. Cho nên cô nói: 

“Nhất định mình làm được!”. Bởi vì người đi cùng với các vị lâu 

nhất là chính các vị. Cho nên phải tự mình khích lệ mình, tự 

mình cổ vũ mình. Điều này rất quan trọng. 

Trong hai năm dạy học tôi cũng lĩnh hội được rằng: “Đức 

hạnh chính là căn cơ cả cuộc đời của bọn trẻ”. Cho nên nhân 

lúc còn trẻ thì phải đi sâu vào nghiên cứu văn hóa ngàn năm của 

Tổ Tông, và tôi liền xin nghỉ việc. Cha tôi nói: “Giáo dục là kế 

hoạch lâu dài, làm việc này rất khó khăn, con phải suy nghĩ cho 

kỹ”. Tôi đã nói với cha, tôi phân tích cho ông thấy trong lịch sử, 

người chân thật có cống hiến to lớn tuyệt đối đều không phải là 

người có rất nhiều tiền, hoặc là rất có quyền lực.  

Chúng ta hãy xem xem Khổng Phu Tử có giàu có không? 

Không! Mà chỉ dựa vào tấm lòng chân thành. Thầy của tôi là Hòa 

Thượng Tịnh Không cũng không giàu có, không có quyền lực, 

nhưng chỉ có một tấm lòng chân thành để đem chánh pháp, đem 

“Đệ Tử Quy” hoằng dương khắp thế giới. Cho nên chúng ta phải 

hiểu rằng sự thành bại của một việc đều không phải là do những 

thứ ngoại tại, mà lòng chân thành mới là căn bản. Khi tôi có được 

sự hiểu biết như vậy thì không dễ gì mà lùi bước. Sau đó cha tôi 

có nói: “Giáo dục chân thật là phải mất rất nhiều thời gian, thậm 

chí phải đến một trăm năm thì mới thấy được hiệu quả”. Tôi liền 

nói với cha tôi rằng: “Thế hệ chúng ta không phải là ôm ấp thái 

độ muốn xem văn hóa ngàn năm của Tổ Tông khai hoa kết trái ra 

sao. Thế hệ của chúng ta chỉ cần văn hóa ngàn năm của Tổ Tông 

không bị mất đi thì con cũng rất được an ủi rồi”. 
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Sau đó thì tôi đi học tập ở Úc và khởi lên hai ước muốn. Ước 

muốn thứ nhất là hy vọng có được một người thầy giỏi về văn 

hóa ngàn năm của Tổ Tông. Cũng bởi vì đức hạnh của tôi quá 

kém, có rất nhiều thói quen xấu cho nên ước muốn thứ hai là hy 

vọng có một vị trưởng bối, một vị thầy giáo tốt ở bên cạnh tôi. 

Được như vậy thì tốt quá! Cho nên tới Úc, khi đi học có cô giáo 

Dương Thục Phấn ngồi trên bục giảng để giảng về “Những Câu 

Chuyện Giáo Dục Đạo Đức” cho tôi nghe. Lại có chú Lô ngồi 

bên cạnh tôi, thế là cả hai điều ước đều đã thành sự thật.  

Cho nên, cảnh giới mà các vị cảm ứng được, quan hệ xã giao 

mà các vị cảm ứng được căn bản thật sự nằm ở trong lòng các vị. 

Cho nên “tâm” là “năng cảm”, còn “cảnh giới” là “sở cảm”. Nếu 

như tâm của chúng ta có rất nhiều sự đối lập, có rất nhiều sự 

phân tranh thì quan hệ xã giao của chúng ta sẽ không ngừng 

xung đột. Nhưng nếu như tâm chúng ta luôn luôn hy vọng có thể 

cống hiến cho xã hội, thì tự nhiên sẽ cảm ứng được rất nhiều 

người đến giúp đỡ chúng ta. Cho nên không sợ khó khăn, chỉ cần 

các vị có được lòng chân thành này thì những sự trợ giúp sẽ nối 

đuôi nhau mà đến. 

Vào tháng chín năm kia, cô giáo Dương dẫn tôi đến Hải 

Khẩu. Kết quả chỉ ở được một tuần thì chúng tôi lại đi Khúc Phụ 

ở Sơn Đông. Cũng bởi muốn phát triển văn hóa ngàn năm của 

Tổ Tông cho nên chúng tôi nhất định phải đi lạy Đức Khổng Tử 

trước, bởi Khổng Tử là Thánh nhân có sự cống hiến lớn nhất đối 

với văn hóa của dân tộc chúng ta. Lần này, khi chúng tôi đến 

Khúc Phụ ở Sơn Đông, cô giáo Dương đã rất bùi ngùi khi nhìn 

thấy có rất nhiều di tích đều bị hư hỏng hết. Mộ bia ca ngợi 

Khổng Tử cũng bị phá vỡ. Cho nên cô giáo Dương nói với tôi 

rằng cô thấy vậy mới càng hiểu được văn hóa Thánh Hiền đã suy 

bại nghiêm trọng đến mức độ nào. Cho nên chúng ta không thể 

không làm. Cô quyết định thành lập một trang mạng nói về văn 

hóa ngàn năm của Tổ Tông có tính toàn cầu tại Bắc Kinh. Đó là 



CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC  

Hoclamnguoi.edu.vn Page 83 
 

trang mạng:“Công ích văn hóa Đại Phương Quảng”. Rồi cô nói 

với tôi: “Em về một mình đi!”.  

Khi tôi đến Hải Khẩu, cha tôi còn đặc biệt dặn dò rằng tôi 

nhất định phải theo sau cô giáo Dương để học tập cho tốt. Nhưng 

kết quả, “người tính không bằng trời tính”, được một tuần thì tôi 

lại phải một mình mình làm, hơn nữa lại “tứ cố vô thân”. Cho 

nên khi cô giáo Dương bảo tôi: “Thôi em về một mình đi” thì 

trong lòng tôi chợt nhớ đến câu giáo huấn của Khổng Phu Tử là: 

“Sĩ bất khả dĩ bất hoằng nghị, nhậm trọng nhi đạo viễn. Nhân dĩ 

vi kỷ nhậm, bất diệc trọng hồ? Tử nhi hậu dĩ, bất diệc viễn hồ?”. 

Thật ra chúng ta làm nhiều việc cũng không nên tưởng tượng 

đến quá nhiều điều phiền muộn. “Khỉ năng tận như nhân ý, đãn 

cầu vô quý ngã tâm”, chỉ cần là phương hướng đúng đắn thì các 

vị cứ tận tâm, tận lực để làm là được rồi. 

Cho nên sau khi trở lại Hải Khẩu, tôi liền bắt đầu diễn giảng 

khắp nơi. Tôi có hỏi cô giáo Dương rằng: “Em phải học tập làm 

sao đây?”. Cô giáo liền nói rất ngắn gọn rằng: “Hiện giờ mục 

tiêu đầu tiên của em là phải diễn giảng ba trăm buổi”. Sau này 

có rất nhiều người cũng hỏi tôi rằng: “Thầy Thái à! Phải diễn 

giảng như thế nào?”. Tôi cũng trả lời rất ngắn gọn là: “Cứ giảng 

ba trăm buổi”, vì tôi cũng được cô giáo Dương huấn luyện cho 

như thế.  

Kết quả lần đầu tiên diễn giảng ở Hải Khẩu, khi đối diện với 

hơn ba trăm vị giáo viên ở đó, các vị có nhận thấy tôi rất dễ bị 

căng thẳng không? Có thấy không? Các vị nhìn thấy tôi gầy ốm 

như vậy thì sao mà không căng thẳng cho được! Người gầy ốm 

thì dạ dày và đường ruột thường không tốt. Cho nên, tôi còn nhớ 

khi còn học ở trường đại học, khi đi thi tôi đã căng thẳng đến 

mất ngủ, phải uống hai viên thuốc an thần mà vẫn không có tác 

dụng. Thật ra không phải là không có tác dụng, sáng ngày hôm 

sau thì có tác dụng. Cho nên lần đó tôi thi mà đầu óc cứ choáng 

váng. Sau này đi sâu vào nghiên cứu Kinh điển thì mới biết được 
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rằng: “Lý đắc tâm an”, có rất nhiều việc không thể cưỡng cầu mà 

phải từ từ điều chỉnh tính cách của mình.  

Cho nên trước hôm phải diễn giảng, tôi đã quỳ lạy ba lạy 

trước Thánh tượng của Khổng Phu Tử, rồi xin các vị Thánh Hiền 

phù hộ cho tôi hôm nay ngủ được ngon giấc thì ngày mai mới có 

tinh thần để diễn giảng. Kết quả đã rất có hiệu quả, tôi ngủ một 

mạch đến sáng. Và bắt đầu từ buổi đó thì liên tục “ngựa không 

ngừng vó”, chỉ cần có cơ hội là tôi đi diễn giảng. Bởi chân thật là 

ở trong gia đình cũng vậy, ở trong đoàn thể hay ở nhà trường 

cũng vậy, điều khiếm khuyết nhất chính là vấn đề giáo dục về 

đạo đức. Và cũng nhờ có những buổi rèn luyện như vậy tôi mới 

có được năng lực để tiến bộ thêm. 

Cho nên ở Hải Khẩ ễn giảng 

một chủ đề được gọi là: “Tổ tiên chúng ta bốn nghìn năm trăm 

(4500) năm trước đã dạy bảo hậu duệ mình như thế nào?”. Tôi 

giảng bài này tổng cộng đã giảng trong tám tiếng đồng hồ, đó là 

vào giữa tháng bẩy. Sau đó, bài này tôi cũng giảng gần mười lần, 

giảng đến giữa tháng mười một thì tôi đến Hồng Kông để thu 

hình. Kết quả là cùng một chủ đề nhưng lần đầu tiên là tám tiếng, 

ba tháng sau thì giảng thành bốn mươi tiếng đồng hồ, gấp năm 

lần. Cho nên con người có tiềm năng rất lớn, chỉ cần các vị bằng 

lòng tiếp nhận sự rèn luyện, tiếp nhận sự tôi luyện. Năm trước, lần 

đầu tiên tôi diễn giảng là vào ngày 11 tháng 10. Năm ngoái ở Hải 

Khẩu tôi cũng giả khóa trình năm ngày, đó là ngày 13 

tháng 7. Có mấy vị bạn hữu trong thời gian gần một năm tôi 

không gặp mặ ảng tôi thấy họ rất quen 

mặt. Tôi liền mời họ phát biểu xem lần đầu tiên tôi giảng so với 

một năm sau có khác gì không. Kết quả vị thầy giáo đó liền nói: 

“Khác rất nhiều! Đều không giống lần trước chút nào”. 

Con người chúng ta chân thậ ềm lực rất lớn. Cho 

nên các vị đừng lo sợ. Hơn nữa khi các vị chân thật có được sự 

quyế ện, thì sẽ có rất nhiều sự trợ giúp tự nhiên 
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đến. Lần đó, khi tôi đang tìm nơi để làm trung tâm dạy học ở Hải 

Khẩu, lần đầu tiên đến nhà của một người Sán Đầu, chủ nhà là 

một phụ nữ, tôi nói chuyện với cô ấy hai tiếng đồng hồ. Người 

Sán Đầu rất đề cao đạo hiếu. Cho nên khi nghe nói chúng tôi 

phải kế thừa và phát triển văn hóa Thánh Hiền thì trong lòng cô 

ấy rất đỗi vui vẻ, liền lập tức đồng ý cho chúng tôi sử dụng sân 

bãi miễn phí. Buổi tối hôm đó khi trên đường về nhà, nước mắt 

tôi cứ tuôn rơi. Chúng ta phả ằng có chân lý: “Thiên 

đạo vô thân, thường dữ thiện nhân”. Mặc dù tôi ở đó một mình 

nhưng cũng chưa bao giờ phải tiếp xúc vớ ời của 

chính quyền địa phương, đều là có rất nhiều người bạn tại địa 

phương cùng giúp đỡ. Cho nên khi chúng ta có tấm lòng chân 

thành thì có thể kêu gọi lòng chân thành của mỗi con người. 

ở đó có mấy tháng nhưng cũng phát triển được rất 

nhanh. Sau này vào ngày 15 tháng 3 năm ngoái ở Thẩm Quyến 

có một vị thầy giáo mời tôi đến diễn giảng. Cho nên tôi lại đi 

Thẩm Quyến, và ngày 15 tháng 3 tôi bắt đầu diễn giảng. Sau ba 

tháng thì tôi cứ một tuần ở Thẩm Quyến, một tuầ ở Hải 

Khẩu, và thế là cứ bay qua bay lạ ến giữa tháng 

bẩy năm ngoái, bởi vì là nghỉ hè, cô giáo Dương nói rằng thời 

gian nghỉ ầ  có nhiều thời gian để học hỏi 

hơn, chúng ta nên tổ chức bốn buổi nghiên cứu học tập của giáo 

viên với quy mô lớn, lần thứ nhấ

tôi đã tổ chức ở Hải Khẩu lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 7. Vào 

ngày 11 tháng 7 trên bầu trời Hải Khẩ ất hiện tám 

ngôi sao. Hơn nữa các vị có cảm giác như tám ngôi sao này được 

treo trên nóc nhà của các vị vậy, cảm giác rấ ầ

ấy, nhưng ngày hôm sau thầy giáo của trung 

tâm chúng tôi mang bài báo nói về việc này cho tôi xem. Bài báo 

nói rằng tất cả những nhà thiên văn đều không tìm được lai lịch 

của tám ngôi sao này, bởi chỉ mấy tiếng sau thì những ngôi sao 

này cũng không thấy nữa.  
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Cho nên khi xem bài báo này trong đầ ện lên tám 

chữ: “Hiếu, Đễ, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ”. Chúng ta hãy 

cùng suy xét xem hiện nay tất cả gia đình cũng vậy, xã hội cũng 

vậy, quốc gia cũng thế, vấn đề của nó là ở đâu? Đều thiếu hụt sự 

giáo dục về những đức hạnh này. Cho nên chỉ cần những đức 

hạnh này được giáo hóa để phát triển ằng chúng ta có thể 

tái tạ ột  thế giới phồn thịnh. 

Cho nên buổi diễn giảng vào giữa tháng 7 đó chúng tôi tổ 

chức trong năm ngày, tổ chức tại một khách sạn cao cấp. Tại sao 

lại tổ chức ở ạn cao cấp như vậy? Bởi vào cuối tháng 

6 tôi có về Đài Loan, bạn bè ở đó có mời tôi ăn bữa cơm chia 

tay, ăn xong cơm thì hôm sau tôi sẽ đi. Khi ăn cơm ở đó thì ông 

chủ đến và ngồ ấy cũng rất thích văn 

hóa Thánh Hiền. Lúc đó tôi đang giảng “Chu Tử Trị Gia Cách 

Ngôn”, ông ấy nghe xong rất là vui thích. Ông nói: “Lần sau 

sang diễn giảng phả . Khổng Tử nói: “Đức 

bất cô, tất hữu lân”. Bởi vì nói chuyện rất vui vẻ cho nên ông ấy 

nói: “Tối nay tôi đưa anh về, sáng ngày mai tôi tiễn anh ra sân 

bay”. Đây mới là lần đầu gặp mặt. 

Kết quả, trên đường về nhà, người lãnh đạo công ty này nói: 

“Thầ ử có thể giảng bài là bởi có 

một đệ tử tên là Tử Cống rấ

Khổng Tử mới có thể giảng dạy m ối lo về sau”. 

Ông nói câu này là có ý gì vậy? Chúng tôi nghe ông nói như vậ

ất là cảm động. Kết quả ông ấy nói tiếp: “Trên khách sạn của 

tôi có một phòng chuyên về hội nghị, có thể ngồi được hơn trăm 

người, hơn nữa máy điều hòa rất khỏe”. Bởi vì ở Hải Khẩu rất 

nóng, trung tâm chúng tôi lại không có máy lạnh. Tôi cứ lo mãi 

là khi tổ chức, mọi người sẽ phải lấy khăn tay mà lau mồ hôi. 

Chợt thấy ông ấy nói vậy tôi liền nói: “Vậy ông có thể cho chúng 

tôi mượn nơi của ông được không?”. Ông nói: “Không thành vấn 

đề”. Cho nên tôi về Đài Loan mà không còn phải lo nghĩ gì nữa.  
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Sau khi quay lại thì chúng tôi tổ chức vào ngày 13 tháng 7 

và đế ệc tôi đi thanh toán thì 

cô thu ngân nói rằng: “Tiền đã được trả đầy đủ, không phải trả 

nữa”. Chúng tôi giật mình, ăn uống trong năm ngày liền tại sao 

không phải trả tiền? Kết quả đi tìm hiể ủ 

ngồi ở dướ ọn năm ngày diễn giảng. Trong khi nghe, 

bà chủ trong lòng rất cảm động. Bà nói: “Con của tôi đã mười 

mấy tuổi rồi, khi học tiểu họ ợ ều này”. Bởi 

vì đến nghe giảng đều là giáo viên dạy tiểu học. Bà mong rằng 

buổi diễn giảng này tổ chức thật tốt để ều học 

sinh được ích lợi. Cho nên chi phí hàng ngày đều do bà thanh 

toán. Vì vậy chúng ta phải thông qua cuộc sống của mình để thể 

nghiệm chân lý: “Chân thật chỉ cần có tấm lòng thiệ

nhất định sẽ có rất nhiều lực lượng đến giúp đỡ các vị”.  

Quý vị thân mến! Các vị có lòng tin như vậy không? "Có!". 

“Tín vi đạo nguyên công đức chi mẫu, trưởng dưỡng nhất thiết 

chư thiện căn”, sự thành bại của một việc đều ở đức tin. Nếu như 

các vị không tin rằng con cái của các vị là “nhân chi sơ, tính bản 

thiện” thì các vị khó có thể dạy dỗ tốt con cái. Nếu như các vị 

không tin chồng các vị là “nhân chi sơ, tính bản thiện” thì có thể

ẽ xung đột với chồng. Nếu như các vị không tin lời nói 

của Thánh Hiền rằng: “Nhân chi sơ, tính bản thiện” thì chúng ta 

sẽ xa cách với Kinh điển Thánh Hiền. Cho nên đức tin là rất 

quan trọng. 

Chúng tôi liên tiếp tổ chứ ọc ở Thẩm Quyến,  

Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Lư Sơn An Huy, còn nữa là 

ở Sán Đầu, Hạ Môn và ba nước Đông Nam Á. Cả khóa trình khi 

tổ chứ ải mất tiền. Bởi vì trong quá trình diễn 

giảng đều có rất nhiều người cảm động, họ đều chủ động lấy tiền 

ra để hy vọng có thể trợ giúp đượ ỏ tiền ra 

với hy vọng chúng tôi cho in sách để đẩy mạ ển. 

Cho nên đáng lẽ chúng tôi chỉ tổ chức bốn kỳ, nhưng sau khi tổ 
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chức xong bốn kỳ thì các nơi đều yêu cầu chúng tôi đến diễn 

giảng. Thế là cái duyên đã được mở ra. 

Cho nên khi các vị có tấm lòng muốn cống hiến thì cũng 

đừng lo lắng. Chúng ta hãy nâng cao năng lực của mình thì từ từ 

duyên phận sẽ sắp đặt một cách tự nhiên. Hơn nữa sự sắp đặt 

tuyệt đối sẽ không làm cho các vị ợc. 

Thượng Đế rấ ừ bi. Khi Ngài biết các vị chỉ vác được hai 

mươi cân thì Ngài chỉ cho các vị vác hai mươi cân, nhưng hàng 

ngày các vị phải rèn luyện thể lực mới được. Đợi đến khi các vị 

có thể vác được năm mươi cân thì Ngài sẽ cho các vị vác năm 

mươi cân, sẽ không đè bẹp các vị. Các vị xem tôi nhỏ bé như thế

ị đè bẹp. Khi chúng ta quay đầu lại xem thì 

đúng là như vậy. Năm thứ nhất không cho tôi làm chủ nhiệm lớp 

bởi kinh nghiệm vẫn còn nông cạn, cho nên chỉ làm giáo viên bộ 

môn lớp 4. Năm thứ hai thì dạy lớp 6, lớp hết cấp, trình độ lại 

khó hơn một chút. Sau đó thì tôi dạy lớp khó dạy nhất trường. 

Cho nên độ khó càng ngày càng từ từ tăng thêm. Sau khi dạy 

xong lớp này thì được điều đến Hải Khẩu, cũng là để cho tôi từ 

từ tôi luyện. Cho nên các vị chỉ cần có lòng, không cần phải bận 

tâm. Trời cao sẽ có sự sắp xếp.  

25
Có rất nhiều vị bạn hữu hỏi tôi rằng: “Thầy Thái! Thầy có 

thấy mệt không?”. Trong mấy tháng gần đây có rất nhiều giáo 

viên theo chúng tôi đi khắp nơi diễn giảng, họ đều thấy sức khỏe 

của tôi càng giảng thì càng có tinh thần. Cho nên không đáng có 

nhiều sự lo lắ ới những vị bạn hữu này 

rằng con người không sợ mệt mỏi về thân thể mà chỉ sợ mệt mỏi 

về tâm. Thân mệt mỏ ằm xuống bẩy tiếng sau là lại 

khỏe như rồng, như hổ. Nhưng tâm mà mệt mỏ ững 

việc biết là rất quan trọng, cần phả

năng lực để làm. Lúc đó thì tâm rất là vất vả ở. Cho nên 

                                                 
25

 Bắt đầu Tập 25 
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khi chúng ta có thể tận tâm, tậ ể làm những việc quan 

trọng, thì chân thật là trong lòng sẽ rất được an ủi. 

Tôi còn nhớ hồi học cấp ba đã từng đọc qua một đoạn văn 

của Mạnh Tử, trong đó có nói: “Thiên tương giáng đại nhậm ư 

thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngã kỳ thể 

phu, không phạt kỳ thân, hành bật loạn kỳ sở vi” (trời giao trọng 

trách cho một người thì đầu tiên người đó phải lao tâm khổ chí, 

lao khổ thân thể, bỏ đói thân thể, nghèo túng). Tại sao vậ

Sở dĩ động tâm nhẫn tính, tăng ích kỳ sở bất năng” (để làm 

cho họ thay tâm đổi tính, có sự kiên nhẫn, tăng thêm năng lự

ớ ). Khi tôi học cấp ba, đọc đến đoạn 

văn này thì trong lòng lúc đó tôi nghĩ tuyệt đối không nên học và 

làm theo Thánh nhân, bởi sẽ bị mệt mỏi mà chết, lại còn phải 

động tâm nhẫn tính, còn phải đói rét thân thể.  

Lúc đó thầ

những khí tiết đó. Tôi cứ theo văn mà dị

ệt đối không nên đi theo con đường của quân tử, Thánh 

Hiền. Nhưng sau này khi thật sự quảng bá và phát triển văn hóa 

ngàn năm của Tổ Tông thì tôi chợt có cảm nhậ ối với 

câu này. Tôi bình tạm một câu gọi là: “Ngọt như mật”. Cho nên 

khi chúng ta biết được một việ ọng thì trong lòng 

lại lo sợ ủ năng lự

coi việc đó là thử nghiệm thì sẽ rất vui vẻ để tiếp nhận, và như 

vậy sẽ rất nhanh chóng có thể tăng thêm năng lực. 

ộ như vậy thì cũng nên cùng với 

những giáo viên đã từng tiếp xúc để tạo dựng tri thức chung như 

thế này. Cho nên khi tôi phải từ Hải Khẩu để đến Thẩm Quyến 

diễn giảng, những buổi đáng lẽ là tôi diễn giảng ở Hải Khẩu phải 

được giao cho thầy giáo khác. Khi những vị thầ ận 

được thông báo của tôi: “Từ tiết sau anh bắt đầu diễn giảng

họ không nói: “Không được! Không nên” mà họ lại chợt nói một 

câu: “Gánh vác trách nhiệm là bắt đầu của sự trưở ”. 
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Cho nên tuy tôi có rời Hải Khẩu nhưng những buổi diễn giảng 

vẫn không bị đứt quãng. Ngay cả buổi học vào mùng một Tết, 

những buổi học vào ngày Tết cũng không bị đứt quãng. Bởi họ 

nói rằng: “Học tập trí tuệ thì không được trì hoãn một giây phút 

nào. Nếu như bị trì hoãn thì chúng ta học tập sẽ bị ít đi một buổi, 

thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với bọn trẻ”. Cho nên họ cũng rất 

kiên trì. Lần diễn giảng này tổ chức được hơn một năm.  

Cho nên ở Hải Khẩu, ở Thẩm Quyến có rất nhiề

ững buổi phải ở trường, phải lên lớp dạy học ra, còn lại 

thời gian của những buổi tối ngày thứ Bẩy và Chủ nhậ ều 

đến trợ giúp trung tâm chúng tôi diễn giảng làm công ích để gánh 

vác trách nhiệm. Sau khi học tập được hơn bốn tháng thì họ bắt 

đầu cùng tôi đi khắp nơi diễn giảng. Cho nên bắt đầ ừ “tu 

thân”, sau đó đứng lớp để giảng dạy là “tề gia

sóc cho tốt Hải Khẩu là “trị quốc”. Cuối cùng là đến Bắc Kinh, 

đến Thẩm Quyến, đến các tỉnh khác để diễn giảng thì đó được gọi 

là “bình thiên hạ”. Bốn việc thật ra là một việc. Chỉ cần các vị 

chân thật có quyết tâm, không ngừng khích lệ chính mình, không 

ngừng vượt lên chính mình thì tự nhiên sự ảnh hưởng của các vị, 

sự cống hiến của các vị sẽ: “Nước chảy tất thành sông”. Cho nên 

cần phải “vật uý nan” (không sợ khó khăn). 

Nếu như những việc con cái cần phải làm mà cha mẹ

ậy là cướp đoạt cơ hội rèn luyện, cơ 

hội học tập của bọn trẻ. Trước đây tôi cũng từng nhắc đến 

chuyện chú Lô không mang vở bài tập cho con gái. Nế

ở bài tậ đã có một cái kết 

quả khác. Kết quả gì vậ ẽ vui mừng nói: “Cha! 

Cha thật là tốt! Đúng là cầu được ước thấy, như là Quan Âm Bồ 

Tát vậy”. Vậy thì trong lòng đứa bé sẽ có sự biến chuyển gì? Chỉ 

cần mình có việc là đã có cha mình, mẹ mình, ông nội mình, bà 

nội mình, còn có cả người làm củ
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ằng sau nó có cả một loạt những chỗ dựa vững chắc như 

vậy, lúc nào cũng có thể thu dọn tàn cục cho nó.  

Cho nên hiệ ấy có rất nhiều thanh thiếu 

niên, mới hơn hai mươi tuổi đầu nhưng lời nói của chúng làm 

cho các vị ức chết đi được, tức đến nôn ra máu. Đúng 

là như vậy! Hoàng Thượng không gấp thì Thái Giám gấp muốn 

chết. Cho nên cha mẹ và người thân giúp chúng muốn bở cả hơi 

tai nhưng chúng lại cảm thấ ấn đề gì. Ở Hải Khẩu tôi 

có gặp một trường hợp cha mẹ phải thông qua rất nhiều quan hệ 

để tìm việ . Nhưng anh ấy còn nửa muốn đi, 

nửa không muố Được rồi, con nể mặt cha mẹ mà đi 

thử xem sao”. Còn có một học sinh đại học bị buộc thôi học đến 

hai lần. Kết quả khi bạn bè hỏi anh ấy phải giải quyết làm sao, 

anh ấy nói: “Tôi cũng không biết”. Các vị xem, đều đã gần hai 

mươi tuổi đầu rồi mà hoàn toàn không có một chút trách nhiệm 

nào với bản thân. Đây là kết quả. Vậy nguyên nhân ở đâu? Anh 

ấy rất ít khi tự chịu trách nhiệm vớ ệc mình đã làm. 

Khi chúng ta giúp bọn trẻ thu dọn những lỗi lầm của chúng, 

thì chúng sẽ cảm thấy rằ ề

người giúp chúng. Cho nên sau này chúng có lấy vợ thì các vị 

cũng phải giúp chúng chuẩn bị tiền cưới. Chúng muốn mua nhà 

các vị cũng phải giúp chúng thu xếp. Các vị phải thu xếp cho 

chúng đến bao giờ? Cuộc sống như vậy sẽ ệt mỏi 

muốn chết. Có khi đế ị vẫn còn phải nghĩ 

xem phải mua thứ gì cho cháu nội.  

Báo chí vào ngày 19 tháng 10 năm ngoái ở đặc khu Thẩm 

Quyến có đăng bài phát biểu của một đôi vợ chồ

khuyến cáo những cha mẹ trẻ không nên nuông chiều con cái. 

Bởi họ về già mới có con trai, tuổi đã cao mới sinh được mộ

ọ rất cưng chiều nó. Khi đi mẫu giáo, 

giáo viên mẫu giáo nói: “Con của các vị có một số hành vi 

không tốt, các vị phải chú ý!”. Họ lại còn giải thích hộ con 

trai, giúp con trai che đậy khuyết điểm. Và cứ như vậy, con 
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trai muốn gì là được nấy. Đến khi con trai tốt nghiệp xong đại 

học và có bạn gái, người bạn gái này yêu cầu: “ ảo cha 

mẹ anh ra ngoài ở, để lại căn phòng cho chúng ta ở thì em 

mới lấy anh”. Và con trai của họ đương nhiên là sẽ làm sao? 

Bởi nó là m ị tiểu Hoàng Đế có đúng vậy không? Cho nên 

khi ra lệnh cho cả thiên hạ

theo. Nó cứ nói với cha mẹ rằng: “Cha mẹ đi đi!”. Cha mẹ nó 

đã cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, cho nên hy 

vọ ủa mình có thể khuyến cáo cho nhiều 

người làm cha mẹ tuyệt đối không nên cưng chiều con cái, 

nuông chiều con cái. 

Vào niên đại năm 1920 có một đứa bé mười một tuổi đá 

bóng vào nhà người ta, làm vỡ một tấm kính lớn phải đền mất 12 

đô la rưỡi. Thời đó 12 đô la rưỡi có thể mua được 125 con gà 

mái có thể đẻ trứng. Cho nên số tiền đó rất là lớn, không phải là 

nhỏ. Cha của đứa bé nói với nó: “Con phải chịu trách nhiệ

ệc này. Cho nên con phải tự kiếm tiền để trả nợ”. 

Điều này những ngườ  mẹ như chúng ta có làm 

được không? Rất là khó. Căn cứ theo thống kê, tiền tiêu vặt của 

trẻ em Trung Quốc là nhiều nhất nhưng thời gian làm việ

ất, cho nên trẻ em không có sự gánh vác gì. Đứa bé này 

từ lúc đó đã thật sự đi làm công, gom góp từng chút tiền một để 

trả cho cha mình. Kết quả là sau này sự nghiệp của đứa trẻ cũng 

rất là thành công, và sau này ông trở thành Tổng Thống Di Gân 

trước đây của Mỹ.  

Các vị hãy xem, khi các vị để con cái rèn luyện là tăng thêm 

thái độ đúng đắn của chúng, trách nhiệm của chúng và lại tăng 

thêm năng lực làm việc củ

phải dùng trí tuệ, không nên chỉ làm việc bằng cảm tính. Tuyệt 

đối không được nuông chiều. Điều này rất quan trọng. Cho nên 

mới gọi là “vật uý nan” (không sợ khó). Khi người làm cha mẹ 
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đối mặt với mọi việc đều rất dũng cảm thì thái độ này của các vị 

nhất định sẽ ảnh hưởng đến con cái của các vị. 

Tục ngữ của chúng ta thường nói: “Nhà nào cũng có vấn đề 

khó giải quyết”. ị đã giải quyết được chưa? Thời nay tỷ 

lệ ly hôn rất nghiêm trọng. Hướng đi của hôn nhân là ly hôn. Đó 

là một sự tổn thương đối với mình và đối với con cái. Cho nên 

khi đối diện với những bất lợi trong cuộc sống, đối diện với 

những bất lợi trong hôn nhân thì chúng ta phải dũng cảm để khắc 

phục. Vừa qua, ở Hải Khẩu có một hôm tôi đi diễn giảng, trên 

đường đi có một vị bạn hữu gọi điện cho tôi nói: “Chồng của 

bạn đồng nghiệp tôi ngoại tình. Bây giờ phải làm sao?”.  

Quý vị thân mến! Các vị đã bao giờ nhận được một cuộc điện 

thoại như vậy không? Kết quả tôi là một người chưa kết hôn 

nhưng đã nhận được một cuộc điện thoại như vậ

chưa kết hôn, nhưng đảm bảo câu trả lời để giải quyết cho vấn đề 

cuộc số ằm trong Kinh điển. Cho nên ngay lập tức tôi bắt 

đầu nói với cô ấy: “Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ”, khi 

trong cuộc sống xảy ra vấn đề thì tuyệt đối không thể chỉ người 

khác là sai, còn mình là đúng. Có thể như vậy không? Không thể 

như vậy bởi một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Cho nên: 

 Khi vợ chồng gặp phải những vấn đề rắc rối thì ý nghĩ 

đầu tiên của chúng ta phải là: “Mình sai ở đâu?”. Đương nhiên  

ý nghĩ này là rất khó, nhưng nếu chúng ta không chuyể

nghĩ này thì tuyệt đối trong lòng của chúng ta không thể lắng dịu 

xuống được. Khi chúng ta lúc nào cũng nghĩ rằng người chồng 

hoặc người vợ của mình không đúng ở điểm này, không đúng ở 

điểm kia thì nhất định sẽ nổi cơn lên, rất có thể sẽ làm việc bằng 

cả ự việc ngày càng xấu đi. 

Tiếp đó tôi lại nói: “Ví dụ người ta có sai bẩy, tám phần thì 

chúng ta cũng phải sai một, hai phần. Chúng ta cũng phải lắng 

dịu xuống để nghĩ xem một hai phầ
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sau đó tiến thêm một bước để sửa chữa. Đây là một thái độ rất 

quan trọng”. Đó là: “hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ”. Tiếp 

theo tôi lại nói với cô ấy: “Không có lửa làm sao có khói”. Quý 

vị thân mến! Lửa ở đây là gì? Là xung đột, là không khoan 

dung, không bao dung. Gia đình không xảy ra vấn đề thì làm 

sao mà có khói được.  

 Cho nên tuyệt đối không nên đi trách cứ người khác! Nhất 

định là mình sai trước! Bởi vậy, không nên đem sự tức giận 

trút lên thân người khác! Đây là thái độ quan trọng thứ hai.  

 Thứ ba là khi người chồng đúng thì các vị phải đối xử 

với họ như đối với người cha. Lúc bình thường thì các vị phải 

đối xử với chồng như với bạn bè. Khi người chồng có lỗi thì 

các vị phải đối xử với họ như với trẻ nhỏ, vẫn chưa đủ, phải 

đối xử như với con cái. Khi con cái có lỗi, các vị có nói với 

chúng rằng: “Từ nay trở đi chúng ta không còn có quan hệ gì 

nữa” hay không? Có hay không? Không. Tại sao vậy? Các vị 

như vậy là không công bằng! Đối với con cái các vị không như 

vậy nhưng đối với chồ ị lại như vậy. Tại sao thế? 

Các vị có nhìn thấy sự không công bằng của con người không? 

Cho nên chướng ngại, phiền muộn không phải ở bên ngoài 

mà là ở trong bản thân mình. Ai khiến cho các vị phiền muộn? 

Ví dụ hôm nay các vị đang đi đường thì chợt có một người lạ 

mặt đi đến tát cho các vị một cái. Các vị còn chưa kịp định thần 

thì người này đã chạy mất. Các vị ở đó mà xoa xoa mặt và nói: 

“Sao lại xui vậy! Thôi bỏ qua, bỏ qua vậy!”. Thế là các vị bỏ đi. 

Khi về đến nhà thì “họa vô đơn chí”! Vừa đúng lúc chồng của 

các vị có uống chút rượu cho nên khi về vừa nhìn thấy các vị

liền tát cho các vị một cái. Cùng là một cái tát nhưng kết quả có 

giống nhau không? “Tôi sẽ sống chết với anh!”. Thật là kỳ quái! 

Cùng là một cái tát nhưng kết quả không giống nhau.  

Ai làm ra như thế? Khổ sở đều là tự mình chuốc lấy. Bởi vì 

chúng ta không có tấm lòng bao dung, không đứng ở góc độ của 
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người khác để nhìn, mà đều dùng thái độ thích và không thích để 

giải quyết sự việc. Mình thích thì cái gì cũng đều được, mình 

không vui thì cái gì cũng không được, cho nên tạo thành rất 

nhiều chướng ngại phiền muộn trong tâm lý của chính mình. 

Có rất nhiều người nói rằng: “Anh ấy đã lớn như vậy rồi mà 

ngay đến cái đạo làm người anh ấy cũng không biết”. Anh ấy đã 

lớn như vậy nhưng lớn ở thân thể to lớn. Có đúng vậy không? 

Đúng! Sống ba mươi mấy tuổi, bốn mươi mấy tuổi, nhưng thân 

thể cao lớn không có nghĩa là có thêm trí tuệ. Các vị nói: “Anh 

ấy phải hiểu”. Nhưng anh ấy không hiểu. Có người nào dạy cho 

anh ấy đạo nghĩa vợ chồng không?  

Quý vị thân mến! Các vị ọc mười mấy năm học, vậy có 

bao giờ được học bài học nói về đạo nghĩa vợ chồng? Bài nào 

vậy? Đạo nghĩa vợ chồng rất quan trọng đối với cuộc sống. 

Trong “Ngũ Luân” chỉ cần làm đúng đạo nghĩa vợ chồng thì 

tự nhiên cũng làm đúng những luân lý khác. Các vị xem, một 

điều quan trọng như vậy cũng không được dạy.  

Cho nên tôi có nói chuyện với một vị trưởng bối, ông nói: 

“Giáo dục của chúng ta cái gì cũng dạy, chỉ thiếu có một thứ.

ếu thứ gì vậy? Các vị không biết sao? Thiếu “Đức”. Thật 

vậy, cái gì cũng có, nhảy múa, ca hát đều có, chỉ thiếu mỗi một 

điều này, thiếu cách làm sao để đối nhân, xử thế với người khác. 

Cho nên chồng của các vị cũng là người bị hại. Chúng ta phải có 

trách nhiệm giúp đỡ họ. “Nhân phi Thánh Hiền, thục năng vô 

quá” (con người đâu phải Thánh Hiền, ai mà không có lỗi lầm), 

cho nên các vị cũng phải xem anh ấ ể 

khoan dung cho anh ấ ờ thái độ của các vị như vậy 

thì anh ấy mới biết từ đường mê mà trở về, bởi vì ở bên ngoài 

chỉ là gặp dịp mua vui, đều là giả dối. Người ta luôn luôn phải 

phạm sai lầm thì mới biết như thế nào là đúng. Cho nên kẻ thứ 

ba ở bên ngoài tuyệt đối không thể nào là một người phụ nữ tốt. 

Người phụ nữ tốt không bao giờ đi phá hoại hạnh phúc gia đình 
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của người khác. Bởi người chồng này không đủ định lự

ễ bị mê mệt bởi lời đường mật. 

Cô giáo Dương theo nghề giáo dụ ọc sách Thánh Hiền 

với thời gian khoảng mườ ữ

dạy học sinh, cô luôn luôn dạ ọc Kinh sách, dạy Thư 

Pháp phải đến hơn mười giờ. Đến khi bọn trẻ về hết thì thay vào 

là người lớn phải đến lớp. Bởi có rất nhiều vấn đề về gia đình, 

những người phụ nữ này không tìm được biện pháp giải quyết 

cho nên rất đau khổ. Cô giáo Dương thường nói với tôi rằng làm 

phụ nữ rất là vất vả, cho nên phải quan tâm chăm sóc cho họ 

nhiều hơn. Có rất nhiều người trong nhà có vấn đề về gia đình, 

vấn đề về giáo dục họ đều tìm đến để hỏi cô. Và cô cũng tận tâm, 

tậ ể giúp đỡ cho họ. Cho nên cô thường về đến nhà thì đã 

hơn một giờ đêm. Bởi vậ ặc áo khoác ngoài, 

bên trong áo thường mang theo một cái ô để đề phòng khi cần 

thiết. Ban đêm thường nguy hiểm cho nên phải trang bị

sau đó lại phải quấn chặt người lại để người ta không biết cô là 

trai hay là gái. Từ  động tác nho nhỏ này có thể nhìn thấy được 

rằng trong giá trị quan của cô thì giúp đỡ ngườ ứng thứ nhấ

ự sống chết của mình thì đương nhiên là không nghiêm 

trọng như vậy. 

Có một người vợ bảo rằng chồng cô ấy ngoạ

sao bây giờ? Cô giáo Dương trầm tĩnh một lúc. Khi cô trầ

ời kia cũng tĩnh tâm lại. Rồi cô nói: “Cô thật sự

muốn giải quyết vấn đề hay không?”. Cô giáo muốn xem cô ấy có 

đủ quyết tâm không. Người phụ nữ này nói: “Thật ạ!”. “Cô đã hạ 

quyết tâm thì tôi cũng sẽ nói cho cô. Tốt rồi! Cô thật sự phải hành 

động. Trong tình trạng như vậy cô nhất định phải mang bảo bối 

của phụ nữ ra”. Đó là cái gì vậy? Sự dịu dàng. Sao các vị lại biế

Phải mang  sự dịu dàng của cô ra. Cho nên bắt đầu từ hôm 

nay, anh ấy có làm gì sai thì cô cũng gác điều đó lại đứng thứ hai. 

Quan trọng là tự cô đã làm đúng chưa? Đã chăm sóc tốt cho co
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ụng dưỡng tốt cho cha mẹ chồng chưa? Đây mới 

là quan trọng. Phải làm tốt bổn phận của mình trướ ấy đức 

hạnh của mình đánh thức lòng hổ thẹn của anh ấy”. 

Cho nên ngày hôm sau người phụ nữ này ăn mặc rất chỉnh 

tề. Có thể ăn mặc lôi thôi được không? Có rất nhiều nam giới bị 

sự ăn mặc lôi thôi của nữ giới dọa cho sợ chết khiếp. Chúng ta 

vẫn phải ăn mặc đoan trang. Cô ấy trang điểm rất đoan trang rồi 

dạy con làm xong hết bài tập, đến giờ ngủ thì cho con đi ngủ, 

còn cô ngồi ở đó chờ chồng về. Nhìn từng giờ, từng phút trôi 

qua, hơn mười một giờ, rồi hơn mười hai giờ. Trong khoảnh 

khắc đó cô chợt cảm nhận được một đạo lý, đó được gọi là: “Tất 

cả các pháp đều thành công ở chữ “nhẫn”. Nếu như lúc đó mà 

cô nổi nóng lên thì bao nhiêu công sức từ trước tới giờ ổ 

sông, đổ biể ếp tục đợi. Hơn một giờ thì nghe 

thấy có tiếng mở cửa. Làm sao bây giờ? Người vợ đó liền tươi 

cười chạy lại, hai tay đỡ lấy cặp công tác của chồng rồi nói: 

“Anh thật vất vả, bây giờ mới được về. Chắc anh đói lắm rồ

em đi nấu mỳ cho anh ăn”. Và thế là đi nấu mỳ. Thần hồn của 

chồng cô ấ ịnh, không biết xảy ra chuyện gì. Kết quả 

từ hôm đó trở ờ chồng về.  

Tuy người chồ ợt khỏi quỹ đạo nhưng vẫn còn có 

một điểm tố ột chút hổ thẹ

ời gian một, hai tháng, có một hôm chồng cô ấy về rất 

sớm. Kết quả ớc vào cửa, người chồng không nói lời 

nào liền quỳ xuống rồi nói: “Em tha thứ ết 

với em ồng cô ấy nói: “Khoảng thời gian này anh bị 

lương tâm cắn rứ ắp chịu không nổi nữa rồi”. 

Cho nên để hóa giải sự bất lợi của cuộc sống, sự khốn đốn 

của cuộc sống thì vẫn phải dùng tấm lòng chân thành, còn phải 

dùng đến đức hạnh thì mới có thể làm được. Cho dù cuộc sống 

có đối diện với thách thứ ất định 

phải sinh lòng “vật uý nan” (không sợ khó), cũng phải như 
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Mạnh Tử từng nói: “Thiên tương giáng đại nhậm ư thị nhân 

dã”, phải sinh lòng đi gánh vác trách nhiệm.  

Tôi sắp không nói tiếp được nữa rồi. Chúng tôi là giáo 

viên thì hay có một thói quen xấu, thường hay đặt câu hỏi. 

Gánh vác trách nhiệm, đó là tôi sai rồi, phải là: “Hành hữu 

bất đắc, phản cầu chư kỷ”. Câu này phải được viế

“Gánh vác trách nhiệm là bắt đầu của sự trưởng thành”. Các 

vị hãy hồi tưở ộc sống của mình xem trong khoảng 

thời gian nào các vị tiến bộ đặc biệt nhanh chóng. Đều là 

những lúc có sự thách thứ ịch cảnh. 

Cho nên chúng ta phải cảm ơn sự thách thức, cảm ơn nghịch 

cảnh. Đây được gọi là “Vật uý nan” (không sợ khó).  
 

************ 

16.6. Vật khinh lược (Chớ qua loa) 

Chữ “khinh” ở đây được xem là khinh thường, chữ “lược” là 

chỉ sự sơ suất. Khi chúng ta khinh thường, sơ suất đối với một 

việc nào ất đi sự cung kính, mất đi sự cẩn 

thận. Đối với việc gì chúng ta dễ bị sơ suất, dễ xem thườ

Ví dụ như hôm nay chúng ta phải tặng một món quà cho người 

khác, cho dù là tặng quà cho người ta thì chúng ta cũng phải có 

thái độ cung kính.  

Thời xưa có một câu chuyện kể rằng có một người thấy rất 

nhiều người bị đói rét thì liền mang thức ăn cho họ ăn. Nhưng 

anh ấy lại tiệ Nào, nào, nào, lại đây ăn đi!”. Kết 

quả có một người trong đám đói rét đã nói: “Không thèm ăn của 

bố thí! Thái độ của anh như vậy căn bản đã không coi chúng tôi 

là con người”. Cho nên người đó thà chết đói cũng không ăn. 

Thái độ của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của người 

khác. Cho nên hôm nay cho dù chúng ta có bố thí, có cho đi 

cũng không được quên mất sự cung kính, sự cẩn thận của chúng 
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ta. Vì thực ra đối phương đang để cho chúng ta tạo phước điền, 

để cho chúng ta tích đức, chúng ta phải cảm ơn họ. 

Giống như tôi diễn giảng hơn một trăm buổi ở Hải Khẩu, có 

một số bà cụ bẩy mươi mấy tuổi vẫn thường xuyên đến nghe tôi 

giảng. Tôi còn nghi ngờ rằ ọ nghe có hiểu không, 

bởi vì họ chỉ biết nói tiếng Hải Nam. Nhưng thật là kỳ lạ, tôi 

thấy họ ngồi ở bên dưới và thường xuyên mỉm cười. Có rất nhiều 

người cảm nhận được lời nói. Những điều chúng ta giảng có ích 

lợ ới những người này. Cho nên tôi thường nói với các vị 

giáo viên diễn giảng: “Chúng ta đều phải cảm ơn những người 

ngồi nghe ở bên dưới. Họ đều đang giúp cho chúng ta hoàn thiện 

hơn. Bởi ánh mắt của các vị bạn hữ ất là từ ái, đều rất 

nhân từ”. Nếu như các vị ngồi ở bên dưới mà sắc mặt khó coi thì 

chúng tôi có thể sẽ không giảng tiếp được nữa.  

Cho nên có rất nhiều người như vậy cho chúng ta cơ hội thì 

chúng ta mới có thể ời diễn giảng, 

người giảng Kinh cũng phải đi cảm tạ mọi nơi và phải khiêm 

nhường. Như vậ

phải chú ý giữ cho tốt cái tâm này. Nếu không, khi tâm không 

còn sự cung kính, đến khi có nhiều sự cống hiến thì tâm ta bắt 

đầu ngạo mạn. Như vậy thì đạo hạnh sẽ bị hủy hoại. 

Về phương diện thực phẩm, thậm chí là phương diện tiền tài, 

ví dụ như chúng ta quyên góp quần áo cho người khác, tặng quần 

áo cho người khác, có được mang quần áo bẩn ra cho người ta 

không? Vì vậy tặng đồ cho người khác cũng phải có thành ý. 

Đầu tiên phải giặt cho sạch. Tôi còn nhớ tôi tặng một chiếc xe 

cho bạ ắn nhủ với tôi rằng: “Tặng đồ cho 

người khác nhất định cũng phải khiến cho người ta nhận một 

cách vui vẻ”. Nhưng một số người chúng ta lại sơ suất nghĩ rằng: 

“Mình tặng cho anh ấy thì anh ấy phải biết vừa lòng”. Có đúng 

như vậ ệm sơ suất, khinh 
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thường này. Có thể các vị thật lòng muốn tặng cho họ món đồ

ởi món đồ này mà xảy ra rất nhiều vấn đề. 

Đến lúc đó trong lòng người nhận cũng không thoải mái. Cho 

nên tôi nghe theo lời dạy bảo của cha tôi, tôi bắt đầu kiểm tra 

chiếc xe một lượt, sau đó đã phát hiện bộ ly hợp do đi hơn mười 

năm cho nên rấ ấy năm rồi cho nên mới 

chinh phục được bộ ly hợp này. Dù có tặng cho anh ấy nhưng 

đến lúc anh ấy lái thì sẽ ẽ là một chuyện tốt, 

nhưng đến lúc đó có thể lại xảy ra cho anh ấy rất nhiều phiền 

phức là sau đó lại phải đi sửa, lại phải tốn một số tiền lớn trong 

khi anh ấy lại đang khó khăn về vấn đề kinh tế.  

Cho nên chúng ta phải luôn luôn nghĩ cho người khác, cho 

dù tặng họ món quà cũng phải nghĩ đến cảm nhận của họ. Bởi 

vậy sử ới tặng cho anh ấy. Anh ấy đi được một, 

hai tuần lễ thì gọi điện cho tôi nói rằng cái xe này tuy đã hơn 

mười mấy năm nhưng rất dễ ời 

bạn này củ ấy sinh con mà cần phải đi xe 

máy thì sẽ rất nguy hiểm. Người bạn này quen vớ

ời mà bạn gái anh ấy giới thiệu thầy 

giáo của cô cho tôi quen. 

Cho nên các vị xem, duyên lành giữa con người sẽ càng 

ngày càng tốt hơn, chỉ cần chúng ta bỏ tâm sức ra để làm, để 

cống hiến. Ví dụ ời bạn đến chơi nhà, có thể phải 

dùng đến những đồ dùng hàng ngày. Cho dù anh ấy có mang 

theo hay không thì chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho họ. Bởi vì làm 

người thì khó tránh khỏ ến 

lúc đó nếu như anh ấy quên cái khăn tắm nhưng lại ngại không 

dám mượn các vị, lúc này có thể do không lau khô cơ thể

mặc quần áo thì không chừng sẽ bị cảm lạnh. Cho nên khi chúng 

ta mọi nơi, mọi lúc đều có thể nghĩ cho bạn bè, để cho họ có cảm 

giác như ở nhà mình, thì tin rằng tình bạn của các vị sẽ
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Khi ở Úc, tôi đã từng đảm nhiệm một vị trí gọi là trưởng 

phòng ngủ, quản lý mọi đồ dùng sinh hoạt của phòng ngủ. Tôi 

cũng phải thường xuyên đi vào nhà vệ sinh kiểm tra xem giấy vệ 

sinh có còn hay không, và nếu thời tiết có thay đổi thì phải kiểm 

tra một lượt xem chăn màn có đầy đủ không. Chúng ta cẩn thận 

từng chút một để cống hiến như vậy thì tuyệt đối sẽ khiến cho 

tấm lòng của bạn bè càng thêm ấm áp, càng thêmvui vẻ. Cho nên 

về phương diện ăn uống, ngủ nghỉ, ăn mặc, đi lại chúng ta cũng 

phải tận tâm, tận lực cho đi, phải tận lực để quan tâm. Đây được 

gọi là “vật khinh lược” (chớ qua loa). 

Về phương diện giáo dục con cái, ví dụ như chúng ta bảo con 

cái lau nhà, sau khi nó lau xong thì chúng ta phải làm động tác gì? 

Có thể trong tâm lý của con cái là: “Bảo mình lau nhà thì mình 

làm đại khái cho xong, để còn đi xem phim hoạt hình”. Có trường 

hợp như vậy không? Khi con cái lần đầu tiên làm việc cho các vị

ộ ứng phó, qua quít cho xong việc. Nếu 

các vị ỉ  thể sẽ qua 

quít, tắ ệc có trách nhiệm hay 

không, có cẩn thận hay không, đây cũng cần phụ

nhẫn theo dõi.  

Lần đầu tiên để con cái lau phòng khách, các vị phải kiểm 

tra xem chúng có lau sạch không, phải kiểm tra những ngóc 

ngách. Nếu như những ngóc ngách này vẫn còn bẩn thì thể hiện 

rằng nó làm việc rất sơ suất. Hơn nữa ngoài làm việc sơ suất ra, 

nó làm việ ầ ối cùng con 

cái khi kết thúc một công việc là phải mời cha mẹ đến kiểm tra, 

phải mời cấp trên đến để xác nhận. Nếu không, các vị nghĩ: 

“Mình làm như vậy chắc là được rồi”, thì có thể còn khác xa 

với tiêu chuẩn của cấp trên hoặc củ

cũng là một thái độ có trách nhiệm. Khi người cha kiểm tra mà 

ợc thì lập tức phả ỉ Qua đây, 

con trai hôm nay vất vả rồi, lau cũng được đấy chứ!”. Làm 
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người thì ai cũng thích được khen ngợi cổ vũ. Đầu tiên phải cổ 

vũ một chút, sau đó lại nói với chúng: “Nếu như cái góc này mà 

con lau cẩn thận chút nữa thì thật là tuyệt vờ ằng 

tuổi con, cha làm công việc này không được tốt như con”. Lại 

khen ngợi chúng một lần nữa. “Lần sau cha giao cho con làm 

việc gì, sau khi làm xong con nhất định phải báo cho cha để 

xác nhận, rồi thì con có thể đi làm việc của con”. Phải để cho 

bọn trẻ hiểu đượ ẩn thậ ối với tất cả mọi 

người, tất cả mọi việc, tất cả mọi sự vật. 

Tôi đã từng ở ại nhà cô giáo Dương, cô giáo rất 

quan tâm tôi. Cô cũng rất tỉ mỉ cẩn thận. Vì sợ tôi trong thời gian 

đó không có tiền tiêu, cho nên cô đã để một cái ví tiền trên mặt 

tủ lạnh, bên trong có để một ít tiền. Cô thuận miệng nói một câu: 

“Không có tiền thì cứ tự nhiên lấy nhé!”. Tôi cũng có thể cảm 

nhận được vị trưởng bối này luôn luôn nghĩ cho người khác. Cô 

sợ tôi không có tiền thì sẽ rất khó chịu, nhưng lại ngạ

ất là khéo để cho tôi có thể tiện lợi giải quyết 

được vấn đề này. Đương nhiên tôi cũng không lấy, bởi tôi ở nhà 

cô được hơn một tháng thì liền đi dạy học ở trường cho nên cũng 

có tiền tiêu. Tuy tôi không có tiền nhưng khi cần thì sẽ có cơ hội 

để cho tôi kiếm được. 

Ngoài ra, khi ở cùng với chú Lô, tôi cũng lĩnh hội được 

rằng ông luôn luôn kính trọng đối với mọi người, không bao 

giờ khinh mạn. Tôi còn nhớ khi từ Úc trở về, chú Lô có đến 

Đài Trung thăm tôi. Chú còn mang theo một hộp nước rau mùi 

hữu cơ (rau mùi đường đỏ) cho tôi. Khi đến, cho dù tôi là hậu 

sinh nhưng ông đối với tôi rất khách khí, tuyệt đối không bao 

giờ có thái độ mình là trưởng bối, mình là bậc bề trên. Trong 

một lần vô tình ông nghe tôi kể rằng ngày trước suýt chút nữa 

là tôi đi làm công việc có liên quan đến chất hữu cơ. Cho nên 

khi đi mua nước rau mùi hữu cơ thì ông lập tức nhớ đến tôi. 

Chú Lô kết bạn với ai cũng đều rất tỉ mỉ tìm hiểu sở thích củ
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ững cái họ cần là gì. Chỉ cần có cơ hội là ông nhất định 

sẽ thực hiện.  

ạy bảo những hậu sinh như chúng tôi 

rằng: “ ững hành vi để làm giảm đi sự lo lắng 

của người khác ặn dò, ví dụ như: “Nếu các 

vị rời khỏi nhà của bạn bè vào thời điểm đã muộn, khi về đến 

nhà mình thì nhất định phải gọi điện thông báo cho bạ

ề đến nhà để họ khỏi phải lo lắng”. Cho nên 

luôn luôn phải đứng vào cương vị của người khác để làm giảm 

bớt sự lo lắng củ ải như vậ

ới từ nhà của cha mẹ trở về nhà mình, khi 

về đến nhà cũng phải nhớ gọi điện cho cha mẹ ời 

thân để họ không phải lo lắng cho chúng ta. Những việc nhỏ nhặt 

như vậy cũng không được sơ suất. 

Tôi thường hay đi máy bay và cũng thường cùng cô giáo 

Dương đi máy bay. Cô giáo Dương có một thói quen là trước khi 

lên máy bay cô nhất định phải xác nhận xem máy bay có bay 

đúng giờ không. Hơn nữa còn biết tính thời gian, ví dụ như bẩy 

rưỡi (7h30’)  máy bay hạ cánh, cô thường cộng thêm thời gian 

chênh lệch là hai mươi phút (20’) hoặc bốn mươi phút (40’), nếu 

bay tuyến quốc tế thì sẽ ến nội địa thì ngắn 

hơn. Cô sẽ ới người đi đón là bẩy giờ năm mươi phút 

(7h50’) ến đón (có hai mươi phút chênh lệch). Làm như vậy 

là để tránh cho người ta phải chờ lâu. Khi chúng ta luôn luôn 

nghĩ cho người khác thì người khác cũng sẽ luôn luôn nghĩ cho 

chúng ta. Cho nên được gọi là “vật khinh lược” (chớ qua loa).  

16.7. Đấu náo trường, tuyệt vật cận (Nơi ồn náo, không đến gần) 

Từ “đấu náo trường” này là chỉ những nơi ồn ào, phức tạp, xa 

hoa, con cái chúng ta không nên vào. Tại sao bọn trẻ lạ

những nơi như vậy? Tạ ống rỗng, không có 

mục tiêu trong cuộc sống. Còn có một vấn đề rất quan trọ
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con cái không có năng lực để phán đoán. Chúng không biết nên 

kết bạn với người như thế nào, ở vào những hoàn cảnh nào thì làm 

những việc gì mới là đúng, mới có ích đối với cuộc sống của 

chúng. Năng lực phán đoán này cần nuôi dưỡng từ khi nào? Cho 

nên có rất nhiều phụ huynh cũng rất căng thẳng với một việc, họ 

hay nói: “Tôi rất sợ con cái của tôi sau này kết bạn với những 

người bạn xấu”.  

Quý vị thân mến! Các vị có mối lo như vậy không? Có hay 

không? “Có!”. Tiếp tục lo sợ thì không giúp ích được gì. Cho 

nên chúng ta phải suy xét làm thế nào để có thể để cho con cái có 

được năng lực phán đoán. 

Tôi từng xem một bài báo. Có một đứa bé phạm tội rất 

nặng, cảnh sát gọi điện thông báo cho mẹ của đứa bé. Mẹ đứa 

bé nghe điện thoại và nói trong điện thoại rằng: “Tuyệt đối 

không phải là con trai của tôi! Không thể như vậy! Con trai tôi 

không thể làm ra chuyện này”. Kết quả khi đến đồn cảnh sát, 

còn chưa vào trong thì người mẹ vẫn cứ nói: “Không thể như 

vậy! Nhất định là giống tên giống họ mà thôi”. Kết quả đợi đến 

khi mở cửa ra, nhìn thấy con trai của mình ngồi đó viết biên 

bả Đều là bị những đứa bạn xấu xúi 

bẩy!”. Câu nói này đã đùn đẩy sạch sẽ trách nhiệm của bản 

thân. Như vậy có đúng không?  

Thánh nhân thường dạy chúng ta rằng: “Hành hữu bất đắc, 

phản cầu chư kỷ”. Nếu như chúng ta không có thái độ này, thì 

trong cuộc sống các vị ạm bao nhiêu lỗi lầm chính mình 

ều hoàn toàn không biế ộc sống này chân thật 

không còn có giá trị nữa! 

Cho nên tôi có nói với rất nhiều vị bạn hữu rằng gặp được 

bạn tốt hay bạn xấu có liên quan rất lớn với chính bản thân con 

của chúng ta. Chúng ta không nên tư duy theo sự phiền muộn 

của chính chúng ta, cứ thường thường ở đó lo lắng mà phải thuận 
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theo lý trí, thuận theo chân lý để đối diện. Trong “Kinh Dịch” có 

nói: “Phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân”. Thời nay thì lại nói 

rằng: “Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân”. Nguyên văn là 

“phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân”, ý nói rằng người hiền 

lành thì sẽ kết bạn với người hiền lành, người ác thì sẽ thu hút 

những bạn ác. Cho nên khi con cái chúng ta rất hiền lành, rất 

trọng đạo đức thì tự nhiên sẽ cảm ứng được những người bạn tốt. 

Bởi vậy điều quan trọng nhất phải để cho con cái có được 

"tâm thiện". 

Cháu tôi khi được ba tuổi thì chị gái tôi là mẹ của cháu đã bắt 

đầu dạy cháu “Đệ Tử Quy”, sau đó còn diễn giải “Đệ Tử Quy” cho 

cháu hiểu. Kết quả khi cháu ba, bốn tuổi, được dẫn  ra ngoài kết 

bạn với những đứa trẻ khác, khi thấy những đứa bé này mắng chửi 

người hoặc là đánh ngườ ấ ẹ và nói: 

“Bạn này không được đánh người. Bạn này không được chửi mắng 

người khác”. Tại sao cháu lại phán đoán được như vậy? Khi các vị 

dạy “Đệ Tử Quy”, ví dụ như các vị dạy bọn trẻ “hiếu” là “đúng”, 

“hiếu” là “thiện”, thì chúng có biết cái gì là ác không?  

Quý vị thân mến! Các vị có biết cái gì là ác không? Câu hỏi 

này không khó khăn như vậy, các vị đừng bị tôi dọa cho sợ. Đáp 

án là “bất hiếu” (Thật là xin lỗi vì đã làm cho mọi người phải 

căng thẳng). Khi các vị dạy trẻ nhỏ phải yêu thương anh chị em, 

tôn trọng trưởng bối, chúng biết đó là thiện thì chúng có biết cái 

gì là ác không? Bất kính, không “hiếu - đễ”. Khi chúng biết được 

rằng cẩn thận là rất quan trọng,việc của mình thì phải tự mình 

làm là thiện, thì đồng thời chúng cũng biết cái gì là ác. Khi 

chúng biết rằng yêu thương mọi người là thiện, chúng có biết cái 

gì là ác không? Đúng! Cho nên khi bọn trẻ biết rõ thiện và ác, 

thiện ác phân minh thì chúng sẽ có được sự chọn lựa. 

Cho nên, khi con cái luôn luôn có tâm thiện thì khi vào 

những nơi náo nhiệt, ồn ào, đảm bảo chúng sẽ không thoải mái. 

Cho nên bây giờ nếu như có bảo tôi vào những nơi nhảy múa, ca 
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hát, đứng ở đó một phút là tôi nhất định sẽ khó thở, sẽ bị đau 

đầ ừ trường ở đó không tốt. Bởi vì các vị “nhập chi lan chi 

thất, cửu nhi bất vấn kỳ hương”. Các vị đã tiếp thu sự hun đúc 

của Thánh Hiền, những ý nghĩ trong lòng, những việc làm đều là 

thiện thì khi đem các vị đến những nơi bất thiện các vị ập tức 

cảm thấy không thoải mái, tự nhiên sẽ tôn kính nhưng không 

dám lại gần. Cho nên thiện ác có phân minh thì con của chúng ta 

mới có sự lựa chọn. Phụ huynh thời nay có dạy con cái như vậy 

không? Khi con cái còn nhỏ mà thiện ác đã không rõ ràng thì lúc 

chúng lên cấp hai, lên cấp ba, nếu gặp phải những người bạn 

xấu, chúng ngay lập tức bị dụ dỗ. 

ạn pháp có nguyên nhân mới sinh 

ra kết quả. Một người kết bạn với người xấu thì nguyên nhân là 

người đó không phân rõ thiện ác. Đó là duyên gì? Duyên ác thì 

mới có bạn ác xuất hiện, mới có kết quả ác. Nếu con người luôn 

luôn chỉ chú trọng vào kết quả, vào cái duyên thì sẽ không tìm ra 

nguyên nhân thật sự. Cho nên trong mấy nghìn năm lịch sử, có 

biết bao Thánh nhân đều sống trong thời loạn nhưng họ vẫn 

đứng vững không lung lay, bởi thước đo làm người trong lòng 

của họ rất rõ ràng, rất minh bạch.  

 Quý vị thân mến! Nế ủa con cái các 

vị vững chắc thì lúc về già các vị mới có thể bình yên, vô tư lự. 

Cho nên cuộc sống của chúng ta phải quy hoạch cho kỹ càng, 

thấu đáo. 

26
Học tập quý ở chỗ phải bền lòng. Cho nên phương pháp 

học tập chính là “nhất môn thâm nhập, trườ ”. Huân 

tập rất quan trọng. Tôi nhìn thấy khí sắc của các vị rất là tốt, thể 

hiện rằng vỉ thuốc Trung Dượ ụng, sáng 

chiều đều đọc một lượt “Đệ Tử Quy”. Đến khi các vị đã thật 

                                                 
26

 Bắt đầu Tập 26 
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thuộc thì trong quá trình bài giảng có nhắc đến những câu này, 

các vị sẽ chợt ngộ ra vấn đề. Cho nên đọc thuộc cũng rất là quan 

trọng.  

Bài trước chúng ta đã nói đến: “Đấu náo trường, tuyệt vật 

cận. Tà tịch sự, tuyệt vật vấn” (Nơi ồn náo, không đến gần. Việc 

không đáng, quyết chớ hỏi). 

ằng, con cái có thể sẽ kết bạn 

với những người bạn xấu, có thể sẽ đến những nơi không tốt, căn 

nguyên là bởi chúng không biết phân biệt được thị phi, thiện ác. 

Nếu phải giải quyết tận gốc thì tất nhiên là phải làm tốt căn bản 

đức hạnh của con cái từ ự nhiên chúng sẽ không đi 

tiếp xúc với những người bạn xấu, không đi tiếp xúc với những 

nơi có hoàn cảnh hỗn loạn. 

Có một thầy giáo thường xuyên dẫn con của mình đi trên 

đường. Đứa bé mới một, hai tuổi. Mỗi lần đi qua những nơi ồn 

ào, những nơi có trò chơi điện tử, vị thầy giáo này liền nói với 

con rằng: “Những nơi này sẽ làm ô nhiễm con người, làm cho 

con người học thói xấu. Cho nên con tuyệt đối không nên vào 

những nơi như vậy!”. Bởi từ bé đã được chỉ bảo, cho nên khi lớn 

lên thì những nơi này chúng có đi qua cũng không thèm nhìn. 

Đây được gọi là “tiên nhập vi chủ”. Cho nên giáo dục chân thật 

phải là “cấm ư vị phát chi vị dự”, nhất định phải ngăn cấm từ khi 

con cái chưa hình thành, chưa nhiễm phải thói hư, tật xấu. Khi 

chúng đã hình thành thói hư, tật xấu thì rất khó mà sử

được gọi là phương pháp phòng ngừa. Cho nên độ nhạy cảm đối 

với giáo dục của phụ huynh càng cao thì càng có thể nắm bắt 

được kỹ thuật, phương pháp phòng ngừa. 

Ở Thẩm Quyến chúng tôi có mấy đứa bé sáu, bẩy tuổi cùng 

học tập Kinh điển. Có một buổi tối, thầy giáo hỏi chúng: “Thế 

nào là tâm tốt? Thế nào là tâm xấu? Thế nào là thiện? Thế nào 

là ác?”. Kể cả đứa bé sáu tuổi cũng đã trả lời được đáp án. Tôi 
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đọc ra cho mọi người nghe năng lực phán đoán của những đứa 

bé học tập Kinh điển được một, hai năm để xem sự suy nghĩ 

củ  

Đầu tiên nói đến tâm tốt:  

 Đứa bé thứ nhất nói: “Một thứ đồ mình rất muốn, nhưng 

người khác cũng muốn, cho nên mình nhường cho người khác”. 

Đây là thái độ lễ nhượng.  

 Đứa bé thứ hai nói: “Hiếu thuận cha mẹ, đi học chuyên 

tâm, cung kính đối với người khác đó là tâm tốt”. “Hiếu” và 

“kính” là căn bản lớn nhất của đức hạnh một con người. 

Khi tôi dạy bọn trẻ, bài đầu tiên tôi nói với bọn trẻ, tôi vẽ 

một bức tranh rồi hỏi chúng: “Đây là cái gì?”. Từ ánh mắt của 

các vị nhìn thì biết! Từ ngày còn ở tiểu học, tôi vẽ đã không 

được đẹp. Tôi vẽ lại cho sinh động thêm một chút, hình như lại 

quá khen rồi. Thông qua bức tranh nhỏ này tôi nói với học sinh: 

“Cái này được gọi là núi băng, một góc của núi băng. Một góc 

của núi băng chiếm bao nhiêu phần trăm của núi băng?”. “Năm 

phần trăm (5%)”. Cho nên tôi hỏi chúng:  

- “Các em đã nhìn thấy núi băng chưa? Nhìn thấy chưa?”. 

- “Chúng em nhìn thấy rồi ạ!”. 

-  “Các em hãy xem! Đây là cái gì của núi băng?”. 

- ột góc của núi băng ạ”.  

- “Thế cả núi băng ở đâu? Chín mươi lăm phần trăm (95%) còn 

lại của núi băng ở ới đáy biển chưa được khai thác. 

Cho nên tiềm lực của con người cũng như núi băng vậy, đại đa 

số là bị chôn vùi. Vậy thì phải làm sao để khai thác chín mươi 

lăm phần trăm (95%) còn lại? Thầy hôm nay sẽ tặng các em hai 

cái chìa khoá để mở nó. Là hai cái chìa khoá nào? Chìa khoá 

thứ nhất là “Hiếu thảo”, chìa khoá thứ hai là “Lễ phép”.  
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Thật ra bản chất của “lễ phép” là “lòng cung kính

ới chúng: “Các em xem, thời vua Thuấn ngày xưa, bởi vì 

ông rất hiếu thảo cho nên mới có trí tuệ cao như vậy. Không 

những có trí tuệ cao, còn bởi vì ông có trí tuệ và đức hạnh cho 

nên mới được dân chúng cả nước yêu mến, tôn sủng và noi theo. 

Các em xem, ông đã phát huy được tiềm lực rất tốt”. Tiếp theo, tôi 

nói với bọn trẻ rằng: “Bởi vì thầy rất lễ phép cho nên mới quen 

được với chú Lô, cho nên mới học được rất nhiều kinh nghiệm và 

trí tuệ của chú để có thể khai thác năng lực của mình”. 

Sau buổi học hôm đó, bọn trẻ có tiến triển gì không? Bọn trẻ 

thời nay rất thực tế. Cho nên từ hôm đó trở đi, khi thấy thầy giáo, 

thấy các phụ huynh khác thì bọn trẻ đều cúi chào. Dạy người 

hướng thiện không nên yêu cầu quá cao. Các vị chớ có nói rằng: 

“Bọn trẻ sống rất thực dụng. Sống như vậy là không chân 

thành!”. Không phải vậy! Chỉ cần chịu cúi chào, cúi chào đến 

cuối cùng thì từ ngoài sẽ nội hóa vào bên trong. Có rất nhiều 

người đều nói rằng có một số người làm việc thiện chẳng qua 

cũng là muốn có quả báo tốt đẹp. Tôi nói: “Muốn có quả báo tốt 

đẹp thì có gì là không tốt! Ít nhất chính điều mà anh ấy làm ra 

cũng có thể giúp ích được cho người khác, cũng có thể “kiến 

nhân thiện, tức tư tề” (thấy người tốt, nên sửa mình), thấy người 

làm việc thiện thì mình cũng muốn noi theo. Hơn nữa, nếu anh 

ấy cứ tiếp tục làm việc thiện, lúc mới bắt đầu có thể có mục đích, 

nhưng sau này càng nhìn lại càng thấy có nhiều người rất đáng 

thương, thì từ từ lòng lương thiện “vốn có sẵn trong tự tánh” 

của anh ấy tự nhiên được khai mở”.  

Nếu như chúng ta chỉ đứng bên ngoài mà nói rằng: “Anh ấy 

hành thiện có mưu cầu. Như vậy thì cũng như nhau cả thôi!”. 

Chúng ta chỉ là đứng nhìn người khác mà bản thân mình đứng tại 

chỗ không có tiến triển gì, vậy chúng ta lấy tư cách gì để phê 

bình người ta? Cho nên khi người khác đã làm việc thiện, bất kể 

anh ấy có mưu cầu hay không chúng ta cũng phải tùy hỷ mà 

khen ngợi, tùy hỷ công đức. Như vậy thì anh ấy càng ngày càng 
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được khích lệ, tự nhiên càng làm sẽ càng thật hơn, càng mừng 

vui hơn. Cho nên tôi đã tặng cho bọn trẻ hai chiếc chìa khóa. 

Bao giờ thì có thể mở? Hai chiếc chìa khóa này không hạn 

chế tuổi tác, tám mươi tuổi vẫn được. Cho nên khi tôi diễn giảng 

ở Hàng Châu thì có một vị trưởng bối bẩy mươi tuổi, sau khi tôi 

giảng đến ngày thứ tư, trong lúc nghỉ giải lao giữa giờ ông chợt 

đến nói với tôi một câu: “Thầy Thái à! Bài học đầu tiên về cuộc 

sống, tôi nay bẩy mươi tuổi mới được học Đạo hiếu! Nhưng đã 

có bắt đầu thì không bao giờ là muộn”.  

Khổng Phu Tử có nói: “Triều văn đạo, tịch tử khả hĩ” (sáng 

nghe đạo, tối có chết cũng cam lòng). Chỉ cần hiểu được đạo lý 

và chân thật làm theo thì cuộc đời này tuyệt đối không bao giờ 

uổng phí! 

Ngoài ra khi diễn giảng ở Thượng Hải, ngày đầu tiên khi tôi 

vừa giảng xong câu “nhập tắc hiếu” (ở nhà phải hiếu), có một vị 

trưởng bối sáu mươi tuổi dẫn theo con trai cùng đến nghe. Ngày 

đầu tiên sau khi xong bài giảng, trước lúc ăn cơm, ông đã rất 

cảm kích đi lại chỗ bàn các thầy giáo của chúng tôi. Ông nói 

cuối cùng ông cũng hiểu tại sao ông tu thân, tu hành hơn mười 

năm mà đều có cảm giác là không có tiến bộ. Học như thế nào 

cũng cảm thấy trong lòng vẫn không thể chân thành, không thể 

cung kính được. Ông cứ tìm nguyên nhân mãi. Sau khi nghe 

xong “nhập tắc hiếu” (ở nhà phải hiếu) ông mới ngộ ra rằng thì 

ra ông xây nhà, tầng một xây chưa xong đã trực tiếp xây đến 

tầng ba rồi.  

Có thể có người đã khuyên chúng ta: “Ông hãy xuống dưới 

xây cho xong tầng một đi”. Nhưng chúng ta lại nói rằng: “Tôi ở 

tầng ba rồi. Làm sao còn gọi tôi xuống?”. Thật ra khi chúng ta 

đang ở tầng ba nhưng là dùng hai cái sào tre để trèo lên. Chân 

thật là đang đứng ở tầng ba nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể 

làm sao? Người khác rất có lòng tốt nên mới nói: “Nào! Hãy 
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xuống đây đi!”. Nhưng chúng ta lại nói: “Trình độ của anh còn 

kém tôi mà lại gọi tôi xuống”. Cho nên khi ông hiểu được tầm 

quan trọng của nền tảng thì cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân 

tại sao ông cứ bị đung đưa. Khi một người hiểu được đạo lý thì 

trong lòng họ mới được an. Và sau này mỗi một bước đi ông mới 

được vững vàng. 

Cho nên khi tôi thấy em học sinh này nhắc đến là phải “hiếu 

thảo” với cha mẹ, đi học phải chuyên tâm, phải có lòng cung 

kính đối với người khác thì biết em đã trưởng dưỡng được cơ 

bản của đức hạnh. Đó là “hiếu” và “kính”.  

 Đứa bé tiếp theo nói rằng: “Tâm làm được như “Đệ Tử 

Quy” là tâm tốt”.  

 Đứa bé tiếp theo sau lại nói: “Làm theo “Đệ Tử Quy” từ 

chương một đến chương thứ mười tám, sau đó còn nghe thầy 

giáo nói làm theo “Thường Lễ Cử Yếu” là tâm tốt”. Chúng còn 

đọc thuộc được cả “Thường Lễ Cử Yếu”. 

Có một đứa bé đến nhà bạn để tìm bạn nhưng người bạn 

không có nhà. Đứa bé đã tự mình gấp một con hạc giấy và để ở 

trước cửa nhà của người bạn, thể hiện rằng mình có đến. Cho 

nên chúng ta không nên xem thường năng lực vận dụng linh 

hoạt của bọn trẻ. Những điều chúng học được đều có thể dùng 

trong cuộc sống hàng ngày.  

 Đứa bé tiếp theo nói: “Tâm trí tuệ là tâm tốt”.  

 Tiếp nữa: “Tâm làm việc tốt là tâm tốt”.  

 Lại tiếp nữa: “Tâm không cần phải thúc giục mà làm việc 

là tâm tốt”.  

Quý vị thân mến! Những tâm cảnh này đã đạt đến trình độ tự 

mình quán chiếu, xem xem tồn tâm của mình là thật hay là giả.  

 Tiếp đến là: “Biết được việc tốt mà đi làm thì đó là tâm tốt”.  

 Một đứa bé khác nói: “Tâm hiểu được đạo lý là tâm tốt”. 
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Tiếp theo chúng ta hãy xem trẻ nhỏ nói về tâm xấu: 

 Đứa bé thứ nhất nói: “Tâm không giúp đỡ người khác là 

tâm xấu”.  

 Tiếp đến là: “Lừa dối người khác, tâm lãng phí, ví dụ như 

lãng phí điện, nước, lãng phí tính mệnh, lãng phí vật chất, lãng 

phí cuộc sống, lãng phí thời gian, đây đều là tâm lãng phí, là 

tâm xấu”.  

Cho nên từ đáp án của những học sinh này chúng ta cũng có 

thể hiểu được chúng học được điều ố ọc “Đệ Tử 

 tố ừ thời gian, cuộc sống đến tính mệnh đều thể 

hiện rõ như vậy.  

 Tiếp đến: “Lăng nhục người khác là tâm xấu”.  

 Đứa tiế viết: “Đùa quá trớ ấu”, và 

còn giải thích thêm trong ngoặc đơn “họa từ khẩu xuất” (họa từ 

miệng ra).  

Trẻ nhỏ đã bắt đầu biết quan sát, quán chiếu tâm từ việc giao 

tiếp của chính mình với người khác trong cuộc sống, kiểm điểm 

lại bản thân xem có hậu quả gì.  

 Đứa tiếp theo: “Tâm oán hận người khác là tâm xấu”.  

 Tiếp đến là: “Tâm vì mình không vì người là tâm xấu. 

Người khác đối xử tốt với mình mà mình đối xử không tốt vớ

không báo ơn, không đền ơn người ta là vong ơn bội nghĩa”. 

(Tôi đã chép theo nguyên văn của chúng không thêm không bớt 

một từ nào). 

 Tiếp nữa là: “Tâm ghi nhớ thù hận là tâm xấu” 

“Ân dục báo, oán dục vong” (ân phải báo, oán phải quên).  

 Đứa nhỏ tiếp theo: “Tâm nhỏ mọ ết 

điểm của người khác, tâm cố chấp cái sai lầm là tâm xấu” 
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Tâm nhỏ mọn, trong “Đệ Tử Quy” có dạy; “Kỷ hữu năng, 

vật tự tư” (mình có tài, chớ dùng riêng).  

 Đứa tiế Không có tấm lòng yêu thương, 

tâm hại người khác là tâm xấu”.  

 Tiếp nữa: “Tâm không từ bi, biết việc tốt nên làm mà 

không làm là tâm xấu”. 

 Đứa tiếp theo nói: “Trước thánh tượng của Khổng Phu Tử 

mà không cung kính là tâm xấu”.  

Bởi vì trong phòng học của chúng có treo một bức ảnh của 

Khổng Phu Tử. Ví dụ hôm nay đi dã ngoại ngoài công viên, khi 

về, vào cửa phòng học thì phải nói với bức ảnh của Khổng Phu 

Tử rằng: “Thưa Khổng Phu Tử! Con đã về”. Đây là thực hành 

câu “sự tử giả, như sự sinh” (đối với người đã mất cũng như lúc 

còn sống). 

Ở Hải Khẩu có một đứa bé, khi đó Hải Khẩu đang cử hành 

diễn tập phòng không, để cho bọn trẻ biết được rằng khi diễn tập 

phòng không thì cần phải làm gì để chuẩn bị. Bởi thầ

ắm lấy cơ hội này để giáo dục bọn trẻ Lúc 

này các em có thể chọn một số đồ dùng cần thiết. Các em không 

đượ ều”. Tiến thêm một bước nữa, thầy giáo 

hướng dẫn chúng: “Các em có thể sẽ bị khát vì thế nên mang một 

ít nước uống”. Thầy giáo thấy mỗi một đứa trẻ mang theo những 

đồ dùng đều không giống nhau. Những đứa bé trong lòng không 

có cảm giác an toàn thì sẽ mang theo rất nhiều thứ. Nhưng có 

một đứa bé không mang theo thứ gì cả, chỉ chạy đến bàn học mở 

ngăn kéo và lấy ra một bức ảnh, bức ảnh còn đóng cả khung. 

Đứa bé lấ ảnh của Khổng Tử ới thầy giáo của nó 

rằng: “Thầy giáo! Cái này cần phải mang theo!”. Thầy của nó 

lập tức rơi nước mắt. Ngay trong tình trạng nguy ngập như vậy 

mà ý niệm đầu tiên là nghĩ đến ảnh của Khổng Tử. Đứa bé như 

vậy, sau này khi đối diện với những cơ ngộ trong cuộc sống thì 
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tin rằng những lời giáo huấn của Khổng Tử nó tuyệt đối sẽ nhớ 

hết được.  

 Tiếp theo một đứa bé khác nói: “Tâm sợ vất vả, khó nhọc 

là tâm xấu”.  

Bởi vì thầy giáo của chúng mỗi tuần lại dạy chúng một câu 

giáo huấn rằng: “Sợ vất vả thì cả đời sẽ vất vả, không sợ vất vả 

thì chỉ vất vả một lúc”. Nhân lúc còn nhỏ, còn trẻ thì phải cố 

gắ ốt, đến khi già sẽ được hưởng phước báo.  

 Đứa tiếp theo nói: “Bên ngoài làm việc tốt nhưng trong 

lòng nghĩ việc xấu là tâm xấu”.  

Chúng cũng biết được rằng lời nói và hành động phải đi đôi 

với nhau.  

 Đứa tiếp theo nói: “Tâm không hiếu thảo với cha mẹ là 

tâm xấu”.  

 Tiếp nữa: “Tâm phá hoại là tâm xấu”.  

 Đứa bé tiếp theo nói: “Mẹ không biết, con nói mẹ là ngu 

dốt. Đây là tâm xấu”.  

 Đứa tiếp theo lại nói: “Những việc đáng lẽ là làm được 

nhưng cứ nghĩ là không làm được là tâm xấu.  

Đây là “vật uý nan” (không sợ khó), phải biết rằng: “Thuấn 

hà nhân dã? Dư hà nhân dã? Hữu vi giả diệc nhược thị”.  

 Đứa tiếp theo nói: “Những thứ gì mình không muốn mà 

lại đem cho người khác là tâm xấu”.  

Từ câu này chúng ta có thể thấy được rằng đứa bé này học 

ngữ văn không tồi. Những đứa trẻ này đã có thể thay nhau 

giảng giải “Bài Học Giáo Dục Đạo Đức”. Cho nên chúng ta 

không nên xem thường ngộ tính của trẻ nhỏ. Thật ra khi học 

ngôn ngữ tiếng Trung cổ thì không khó như tưởng tượng. Để 

đến cuối bài tôi sẽ báo cáo với các vị tâm đắc khi học ngôn 

ngữ tiếng Trung cổ.  
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Có một hôm mẹ đứa bé này nói với nó: “Học như nghịch 

thủy hành châu, bất tiến tắc thoái” (sự học như thuyền gặp nước 

ngược dòng, không tiến bộ sẽ bị thụt lùi). Đứa bé nghĩ một lúc 

rồi nói với mẹ: “Mẹ! Con hiểu rồi, sự học như đi xe đạp lên dốc, 

không tiến lên thì sẽ bị thụt lùi”. Cho nên trẻ nhỏ có thể lĩnh hội 

được một số đạo lý trong cuộc sống của chúng.  

 Đứa bé tiếp theo nói: “Nói to, ồn ào, gây mất trật tự, làm 

phiền người khác là tâm xấu”.  

 Đứa bé cuối cùng nói: “Thường yểm sức, tăng nhất cô” 

(nếu che giấu, lỗi chồng thêm) là tâm xấu”.  

Chúng ta từ cách nhìn của bọn trẻ đối với tâm tốt, tâm xấu 

cũng có thể hiểu được rằng trong lòng chúng cũng có một thước 

đo thị phi, thiện ác. Đợi cho chúng hun đúc như vậy trong ba 

năm, năm năm thì tin rằng căn cơ của chúng đã vững chắc. Lúc 

đó chúng ta là cha mẹ mới chân thật có thể không lo nghĩ, vô tư 

lự ải biết tính toán tỷ lệ đầu tư và thu về 

của cuộc sống.  
 

************ 

16.8. Tà tịch sự, tuyệt vật vấn (Việc không đáng, quyết chớ hỏi) 

Câu này dạy chúng ta không nên quan tâm chú ý đến những 

việc hạ lưu, bỉ ổi vì những việc này sẽ làm ô nhiễm tâm linh của 

mình. Cho nên những người mà bọn trẻ tiếp xúc, hoàn cảnh mà 

bọn trẻ tiếp xúc, thậm chí là tiếp xúc với ti vi, phim ảnh chúng ta 

cũng nên cẩn thận. Bởi vì trước khi bọn trẻ trưởng thành, cha mẹ 

là hai vị giáo viên quan trọng nhất. Hai vị Bồ Tát phải bảo vệ 

con trẻ cho tốt, không để cho chúng tiếp xúc với sự ô nhiễm. Sau 

khi đã tiếp xúc với ô nhiễ ốn rửa sạ ải 

tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Cho nên chúng ta phải cẩn 

thận ngay từ lúc ban đầu, phải ngăn cấm từ khi chưa xảy ra. Điều 

này là rất quan trọng. 
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Thời nay không chỉ người lớn mới theo mốt. Trẻ nhỏ có theo 

mốt không? Hiện nay bộ phim nổi tiếng nhất là gì? Có nhiều bộ 

phim khủng bố hay không? Có rất nhiều bộ phim quay cảnh khủng 

bố, con cái sau khi xem xong về nhà đi ngủ đến nửa đêm thì làm 

sao? Cho nên các vị xem, con người bây giờ ăn no xong lại làm 

một loạt những việc không có ích lợi gì cho cuộc sống, mà còn tự 

ngược đãi chính mình. Đây gọi là tiền mất tật mang. Cho nên con 

người thời nay sống cuộc sống không phải của con người.  

Bởi vậy ngay cả sở thích của con cái, chúng ta cũng phải 

hướng dẫn một cách thích đáng, thậm chí chúng ta còn phải định 

hướng cho chúng. Khi các vị cho con cái chơi những trò chơi tốt 

cho sức khoẻ, có ích đối với thân tâm thì lâu dần chúng cũng sẽ 

tự nhiên tiếp nhận một cách vui vẻ. Ví dụ như đi leo núi, đi cắm 

trại ngoài trời để cho chúng có một số sinh hoạt, một số kinh 

nghiệm, những điều này là tương đối tốt. Thông qua những trò 

chơi có ích này, bọn trẻ sẽ có lòng yêu thích đối với thiên nhiên, 

rèn luyện nghị lực cho bọn trẻ, đều có thể trong những lần vui 

chơi này mà tích lũy từng chút một để trưởng thành. Cho nên 

chúng ta phải tiên phong dẫn dắt con cái đi đúng hướng.  
 

17. TƯƠNG NHẬP MÔN, VẤN THỤC TỒN. TƯƠNG 

THƯỢNG ĐƯỜNG, THANH TẤT DƯƠNG. NHÂN VẤN 

THÙY, ĐỐI DĨ DANH. NGÔ DỮ NGÃ, BẤT PHÂN MINH. 

DỤNG VẬT NHÂN, TU MINH CẦU. THẢNH BẤT VẤN, 

TỨC VI THÂU. TÁ NHÂN VẬT, CẬP THỜI HOÀN. HẬU 

HỮU CẤP, TÁ BẤT NAN. 

Sắp vào cửa, hỏi có ai 

Sắp vào nhà, cất tiếng lớn. 

Người hỏi ai, nên nói tên 

Nói ta - tôi, không rõ ràng. 

Dùng đồ người, cần mượn rõ 
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Nếu không hỏi, tức là trộm. 

Mượn đồ người, trả đúng hẹn 

Sau có cần, mượn không khó. 

      *************** 
 

17.1. Tương nhập môn, vấn thục tồn” (Sắp vào cửa, hỏi có ai) 

Chúng ta muốn vào nhà của người ta thì đầu tiên nhất định 

phải gõ cửa. Nếu các vị lỗ mãng xông vào thì đối với người ta rất 

là vô lễ, cho nên phải gõ cửa ba cái. Chúng ta xem trong phim 

Hàn Quốc thì thấy họ không gõ cửa mà đứng ở ngoài cửa. Ví dụ 

bên trong phòng là cấp trên của họ thì họ sẽ nói: “Cấp trên à! 

Tôi là Thượng Ốc đây”. Đầu tiên, chúng ta phải đứng ở bên 

ngoài thông báo cho người ta biết. Nếu như người trong nhà 

đang bận thì sẽ nói với anh ấy rằng: “Chờ một chút!”. Nếu như 

không bận thì họ sẽ nói: “Được rồi! Anh có thể vào được”. Cho 

nên lễ nghi là cự ly tốt đẹp nhất giữa người với người. Lễ nghi 

giúp chúng ta sống chung với nhau sẽ rất thoải mái, sẽ không 

cảm thấy bị đường đột. Đây là động tác chúng ta phải làm trước 

khi bước vào cửa. 

Mở rộng điều này ra, chúng ta đến nhà người khác làm khách, 

bởi vậy, sắp vào nhà của người ta đầu tiên phải hỏi xem anh ấy ở 

cùng với những người thân nào. Khi chúng ta đã biết rõ, ví dụ như 

anh ấy ở cùng với cha mẹ và còn có chị gái nữa, giữa bạn bè với 

bạn bè thì sẽ nói chuyện về tình trạng gia đình của mình. Tiến 

thêm một bước, chẳng hạn chúng ta tìm hiểu xem chị của anh ấy 

đi làm ở đâu, mẹ của anh ấy gần đây bị ốm như thế nào, hoặc là 

mẹ anh ấy thích ăn thứ gì. Sau khi nghe được thông tin này, các vị 

nghe thì phải nhớ lấy. Đến khi cơ duyên chín muồi thì phải đến 

thăm nhà anh ấy. Lúc này các vị có thể mua một ít món mà mẹ 

anh ấy thích ăn, mang đến nhà anh ấy làm quà và nói: “Bác gái, 

con nghe nói bác rất thích ăn quýt”, hay là còn thích ăn thứ gì 

khác nữa. Các vị xem, cái ấn tượng đầu tiên sẽ rất tốt. 
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Cho nên các vị đã biết làm sao để quen được bạn gái chưa? 

Làm quen bạn gái thì không phải chỉ quen một mình người bạn 

gái đó mà còn phải làm sao? Lời này không nên nói truyền ra 

ngoài, bởi vì cái được gọi là “môn đăng hộ đối” chân thật cũng 

thấu lộ ra rằng hôn nhân tuyệt đối không phải là việc của hai 

người mà là hai gia tộc, hai gia đình làm sao cho được hài hòa. 

Hôn nhân không được cha mẹ chúc phúc thì đại đa số sẽ không 

hạnh phúc. Thời nay có rất nhiều người kết hôn trên thiếp viết 

rằng: “Hôn lễ của hai chúng tôi được tổ chức vào…giờ, 

ngày….”. “Hai chúng tôi”. Vậy ai là người lớn nhất? Từ câu văn 

này thì có thể thấy được rằng những người trẻ tuổi của thời đại 

chúng ta thật không có sự cung kính. Việc đại sự như vậy mà 

cũng không biết ai là cha, ai là mẹ? Họ trực tiếp viết luôn “… 

Hai chúng tôi”. Điều này những người thanh niên như chúng ta 

cần phải kiểm điểm lại. Khi viết “hai chúng tôi” thì tỷ lệ thành 

công luôn luôn giống như là thích thì lấy nhau. Vậy không thích 

thì làm sao? Cho nên cung kính rất là quan trọng. 

Vì vậy khi đến nhà bạn bè chúng ta cũng phải “yêu ai yêu cả 

đường đi lối về”. Phải quan tâm đến gia đình người ta, như vậy 

thì sẽ hòa hợp êm thấm. Khi kết bạn, tôi cũng có nguyên tắc như 

vậy. Bởi khi cha mẹ của anh ấy thường xuyên nghe thấy anh ấy 

nhắc đến tên của các vị, cha mẹ anh ấy có thể sẽ nghĩ: “Người 

này là người như thế nào? Tại sao con mình lại chơi thân với 

người bạn này?”. Họ có nghĩ không? Có lo lắng không? "Sao 

con của mình lại thân với Thái Lễ Húc như vậy? Nếu như Thái 

Lễ Húc là người xấu thì làm sao?". Cho nên chúng ta phải chủ 

động làm yên lòng cha mẹ của bạn bè. Điều này rất quan trọng.  

Tôi có thái độ như vậy từ hồi cấp ba. Khi đó tôi chơi thân 

với một người bạn học, chơi rất là thân, là một bạn nam. Tôi học 

ở trường Hùng Trung, một trường nam sinh. Kết quả là mẹ của 

anh ấy rất lo lắng. Bởi vì lúc đó đã nghe nói có tình trạng đồng 

tính luyến ái, cho nên mẹ của anh ấy rất lo lắng khi con của bà 
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quá thân với tôi. Từ sự việc này tôi hiểu ra được rằng chân thật 

kết bạn thì không phải chỉ thân với người bạn đó, mà còn phải 

thân với người nhà của họ nữa. 

Ở Đại Lục tôi cũng có hai người bạn rất thân, họ là hai vợ 

chồng. Tôi đến nhà của họ vì đã hẹn với họ đi phóng sinh. Bởi 

tôi nghĩ đến việc người trẻ tuổi thời nay thường hay kết bạn với 

người trẻ tuổi nhưng rất ít tiếp xúc với cha mẹ của đối phương. 

Tôi cảm thấy như vậy là không được tốt lắm. Cho nên tôi nghĩ 

họ sẽ không đợi tôi lên nhà họ mà họ sẽ xuống dưới nhà để đợi 

tôi đến là đi luôn. Bởi vậy tôi mới nảy ra một sáng kiến là mua 

một giỏ táo. Để làm gì? Tôi mang theo giỏ táo thì họ không thể 

không để tôi lên nhà ngồi chơi một lúc. Đầu óc của tôi có quái dị 

không? Chúng ta phải xem là ý định gì,  nếu ý định này là lương 

thiện thì tốt rồi. Và đúng như dự đoán, tôi chưa kịp lên nhà thì họ 

đã dắt ba chiếc xe đạp ra và chuẩn bị xuất phát rồi. Tôi liền nói: 

“Khó khăn lắm mới đến được nhà các vị, không lên nhà làm sao 

mà được, nhất định phải lên hỏi thăm cha mẹ của các vị”. Và tôi 

đã theo hai vợ chồng họ lên nhà. Khi gặp, cha mẹ của họ cũng 

rất là thân thiết, hỏi han này nọ. Nói chuyện được khoảng dăm, 

ba phút thì cha mẹ họ nói: “Các cháu có việc bận thì đừng làm lỡ 

việc, đi nhanh đi”. Thật ra người già cả cũng rất là khách khí, 

người già cả cũng rất biết nghĩ cho người khác. Cho nên chúng 

tôi ba người liền xuất phát. 

Buổi tối hôm đó, người bạn của tôi gọi điện cho tôi, anh 

ấy nói: “Cha mẹ tôi muốn mời anh ăn cơm, hơn nữa còn đặc 

biệt chuẩn bị cơm chay cho anh”. Bởi vì năm, sáu năm về 

trước tôi hiểu được rằng ăn chay thì rất tốt cho sức khỏe và đã 

ăn chay từ đó. Cho nên bữa cơm hôm đó họ thết đãi tôi toàn 

đồ chay, và thế là tôi ăn cùng với họ. Người xưa có câu: “Gặp 

mặt thì có ba phần tình cảm”. Câu nói này rất có đạo lý. Cho 

nên ăn với nhau một bữa cơm thì cảm thấy gần gũi hơn. Sau 

đó bạn tôi giới thiệu, nói rằng tôi làm ở Trung Tâm Khai Sáng 

Quốc Học, chuyên đi sâu nghiên cứu giáo dục trẻ nhỏ. Mẹ của 
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anh ấy đang trông con cho em gái anh, trông nom đứa cháu gái 

của anh. Bởi ông bà ngoại trông nom cháu thì khó tránh khỏi 

sẽ chiều chuộng, hai người họ luôn luôn góp ý nhưng người 

mẹ không chịu nghe. Cho nên hai người họ cũng cảm thấy rất 

ức chế.  

Sau khi ăn cơm xong, mẹ của họ nói chuyện với tôi về vấn 

đề giáo dục con cái. Ví dụ như tôi nói với bà về việc gắp thức ăn 

thì phải gắp cho ai trước. Mẹ của họ đột nhiên tỉnh ngộ: “Đúng 

rồi!”. Tôi thảo luận với bà rất nhiều quan niệm, ví dụ như phải 

có thưởng, có phạt. Mỗi lần thảo luận đến những quan niệm này, 

mẹ của họ đều nói: “Đúng rồi! Đúng rồi!”.  

Anh bạn của tôi ngồi bên cạnh liền nói: “Con đã nói với mẹ 

rồi mà mẹ không nghe”. Anh ấy ngồi bên cạnh cứ nhắc đi nhắc 

lại câu nói này. Quý vị thân mến, có nên chen câu nói này vào 

không? Không cần thiết. Lúc này không nói còn tốt hơn nói. Các 

vị cứ nói như vậy thì mẹ của các vị càng cảm thấy không thoải 

mái. Cho nên con người không được nóng vội, bởi vậy mới nói: 

“Im lặng là vàng”. Có khi các vị trầm lặng thì ngược lại, mẹ của 

các vị sẽ cảm thấy các vị không đơn giản chút nào.  

Bữa cơm đó ăn rất là vui vẻ, tôi cũng từ đó mà lĩnh hội được 

câu: “Dịch tử nhi giáo”. Ý nghĩa của “dịch tử nhi giáo” là, ví dụ 

như con cái của các vị hàng ngày đều theo các vị, có một số đạo 

lý chúng nghe quá quen thành ra nhàm tai mà trở nên sơ suất. Và 

lúc đó vừa lúc người bạn thân của các vị cũng nhắc nhở chúng 

những đạo lý này, lúc đó chúng nhất định sẽ nghĩ: “Thì ra không 

chỉ có cha mình nói như thế, chú đây cũng nói như vậy”. Nhờ 

vậy mà thái độ của chúng sẽ vững chắc hơn. Cho nên các vị cần 

có những người bạn thân cùng chỉ dạy cho con cái các vị. Có 

được những người thầy tốt, bạn hiền này thì các vị dạy bảo con 

cái sẽ dễ dàng hơn nhiều.  
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Khi ở Thẩm Quyến chúng tôi thường xuyên cùng với rất 

nhiều giáo viên cùng giảng bài, cùng nhau giao lưu, con cái của 

họ cũng cùng nhau học tập. Một hôm có một vị thầy giáo họ Lý 

hỏi những đứa bé này: “Nếu như các em có một trăm triệu, các 

em sẽ làm gì?”. Có một đứa bé nói sẽ làm bốn việc. Việc thứ 

nhất là xây một trường học, một trường học chuyên môn phát 

triển giáo dục theo Thánh Hiền. Điều này là chí nguyện đầu tiên 

của đứa bé.  

Quý vị thân mến! Các vị có thấy đứa bé nào có ý nguyện 

như vậy chưa? Cho nên không phải đứa bé này là ưu tú mà 

nguyên nhân chủ yếu là có hoàn cảnh tốt. Ngoài cha mẹ ra, trẻ 

nhỏ tiếp xúc với những trưởng bối, với đồng học cũng đều có 

thái độ như vậy. Nhân sinh quan của đứa bé do được tiếp xúc 

thường xuyên với tư tưởng của Thánh Hiền nên tự nhiên tiếp 

nhận ảnh hưởng. 

Khi tôi ở Thẩm Quyến giảng bài thì những đứa trẻ này không 

bao giờ nghỉ học. Các vị xem, chúng bé nhỏ như vậy nhưng ngồi 

ở bên dưới nghe giảng mà cũng biết cười ha ha. Sau đó còn nói: 

“Chúng ta học tập thì nhất định phải lập chí noi theo Thánh 

Hiền”. Trong số đó có một đứa bé còn nói: “Nếu như không noi 

theo Thánh Hiền thì học để làm gì!”. Cho nên các vị học Thánh 

Hiền thì phải noi theo Thánh Hiền. Cuộc sống phải có chí khí, bởi 

vì học Thánh Hiền và noi theo Thánh Hiền thì không phải cầu 

cạnh ai. Tục ngữ có nói: “Lên Trời khó, cầu cạnh người khác cũng 

khó”. Vậy học làm Thánh Hiền thì không như lên trời, cũng không 

như cầu cạnh người khác mà đều nằm trong bàn tay của mình. 

Nguyện vọng thứ hai của đứa trẻ là xây một bệnh viện dành 

cho những người nghèo khổ, để những người bị bệnh có được sự 

chăm sóc thật tốt.  

Nguyện vọng thứ ba là nó sẽ làm một kênh truyền hình bác ái, 

bởi vì tôi có mang chương trình: “Dắt tay nhau trong cuộc sống” 
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của kênh truyền hình Bác Ái sang Đại Lục cho chúng xem. Chúng 

thấy Mã Văn Trọng tuy hai chân tàn tật nhưng cả đời vẫn tận lực 

làm giáo dục, xây dựng trường học. Các vị sẽ nói với anh ấy như 

thế nào? Cho nên khi một người có chí hướng tốt đẹp và có thể 

thực hiện chí hướng đó, thì ngoài cá nhân anh ấy, bên cạnh anh 

nhất định còn phải có bạn bè và người thân ủng hộ anh. Mã Văn 

Trọng có được một người cha rất tốt, không ngừng cổ vũ anh phải 

hoàn thành lý tưởng của mình. Và sau đó thì anh chân thật là đã 

thực hiện được. Cho nên Mã Văn Trọng đã dùng cả cuộc đời của 

mình để ấn chứng câu: “Thành giả, vật chi chung thủy” trong sách 

“Trung Dung”. Sự thành bại của một việc là ở chỗ từ đầu chí cuối 

cũng đều xoay quanh một tấm lòng chân thành. Nếu như không 

chân thành thì sao? Một con người không chân thành thì cả đời 

tuyệt đối không bao giờ làm được gì, “bất thành vô vật”.  

Quý vị thân mến! Câu nói này là chân lý. Cho nên thời nay, 

khi các vị nhìn thấy có rất nhiều người không chân thành mà đi 

xe hơi sang trọng, ở nhà rộng lớn, như vậy có phải là chân lý 

không chuẩn xác chăng? Không phải vậy. Bởi có thể cha anh ấy, 

ông nội anh ấy để lại một chút cho anh ấy. Nhưng khi anh ấy 

không chân thành thì những phúc phần này của anh ấy cũng sẽ 

dần dần hao tổn từng chút một. Sau đó thói quen xa hoa của anh 

ấy lại trực tiếp truyền đến đời con cháu, và như vậy thì rất nhanh 

chóng mà suy bại. Cho nên khi nhìn sự việ ải 

nhìn rõ chân tướng, phải dùng trí tuệ. Duy chỉ có những việc 

chân thành thì mới đứng vững không lay động, cho nên mới nói 

“chí thành cảm thông”. Bởi Mã Văn Trọng có tình thương yêu 

giáo dục đối với trẻ em như vậy, cho nên vợ của anh cũng từ nơi 

rất xa đi xe lửa đến để trợ giúp anh rồi kết hôn với anh. Và càng 

ngày càng có nhiều người ủng hộ anh thực hiện sự nghiệp này. 

Cho nên lòng chân thành của một người có thể làm thức tỉnh 

lòng chân thành của mọi người. 
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Bởi vì đứa bé này có xem chương trình: “Dắt tay nhau trong 

cuộc sống”, cho nên đặc biệt cảm thấy cần phải dùng một kênh 

truyền hình bác ái, xây dựng một kênh truyền hình để những tiết 

mục hay có thể giáo hóa được lòng người, cải thiện nếp sống của 

xã hội. Chúng ta không nên xem thường sự phán đoán của trẻ 

nhỏ, bởi chúng cũng từng nghe Hòa Thượ g giảng 

rằng: “Muốn cứu được xã hộ ỉ có hai người có sức 

mạnh nhất: Một là những nhà lãnh đạo đất nước, hai là giớ

ởi chỉ trong thời gian rất ngắn, họ có thể chuyển 

tải những lời giáo huấn của Thánh Hiền đến toàn thế giới”. 

Ngay từ nhỏ, bọn trẻ đã tiếp thu được những lời giáo huấn như 

vậy thì sẽ luôn ghi nhớ ở trong lòng. Đây là nguyện vọng thứ ba.  

Nguyện vọng thứ tư của đứa bé là nó muốn được như thầy 

Thái. Các vị phụ huynh không nên vui mừng quá. Nếu như 

đây là con trai của các vị, các vị có vui mừng không? Rất vui 

mừng. Nhưng mẹ của đứa bé khi nghe xong, bởi bà đi diễn 

giảng ở bên ngoài không có nhà cho nên đã gọi điện thoại cho 

con trai. Bà nói: “Con trai, những nguyện vọng này của con 

làm cho mẹ rất vui mừng. Nhưng những nguyện vọng này của 

con không cần phải có một trăm triệu mới có thể thực hiện 

được”. Sự nhạy bén của người mẹ này rất tốt. Bà không muốn 

con trai chỉ phát nguyện suông mà nguyện vọng nhất định phải 

từ trong sinh hoạt để từng bước bắt đầu thực hiện. Cho nên bà 

hỏi như vậy thì đứa con bắt đầu có sự suy nghĩ. Người mẹ tiếp 

tục nói với đứa con: “Thầy Thái có một trăm triệu không? Cho 

nên chỉ cần chúng ta có học vấn thật tốt, có một tâm tốt thì 

cho dù không có một trăm triệ ể làm được 

những việc cống hiến cho xã hội”. Người mẹ

chí hướng của nó trở về ện thực, trở về hiện tại để làm 

phong phú thêm bản thân mình. 

Để trẻ em có được thái độ như vậy, có quan niệm giá trị cuộc 

sống như vậ ủ yế ợc một hoàn cảnh tốt. 
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Quý vị thân mến ể tìm một số thầy tốt, 

bạn hiền có cùng một chí hướng để cùng nhau học tập. Hoặc 

chúng ta có thể cùng nhau đi leo núi để cho tình cảm vợ chồng 

càng thêm sâu sắc, để cho đời con cháu chúng ta cũng có được 

sự hỗ trợ tác động rất tốt, từ đó hình thành sự giáo hóa trong 

cùng một hoàn cảnh, để cùng nhau giáo dục tốt đời con cháu của 

chúng ta. Tôi tin rằng các vị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khác 

hẳn với việc chỉ có hai vợ chồng các vị dạy bảo con cái. 
 

************ 

17.2. Tương thượng đường, thanh tất dương (Sắp vào nhà, cất 

tiếng lớn) 

Điều này tôi cũng đã nhắc tới. Các vị đến nhà người khác, 

nếu như không thấy người ta thì trước tiên nhất định phải gọi 

xem người ta có nhà không. Tuyệt đố nhà! 

Điều này nên cẩn thận. Nếu không, chẳng may trong nhà 

người ta mất đồ, họ đi ra lại gặp ngay các vị đang ở

ọ ệ ện 

bạch được. Như vậ ất là phiền phức. Cả đời người phải 

rất chú trọng đến danh tiết của mình, còn có lòng tín nghĩa và 

danh dự, không thể vì một chút không cẩn thận mà bị bôi nhọ. 

Như vậ ốt. 
 

************ 

17.3. Nhân vấn thùy, đối dĩ danh. Ngô dữ ngã, bất phân minh 

(Người hỏi ai, nên nói tên. Nói ta - tôi, không rõ ràng) 

Câu này là đối đáp với người ta, ví dụ như khi gọi điện thoại, 

khi họ nhấc điện thoạ ị phả Chào anh! 

Tôi tên là gì gì đó, tôi là Thái Lễ ”. Như vậy thì 

người ta biết ngay là các vị gọi đến. Hiện nay c người gọi điện 

thoại như thế này: “A lô! Xin hỏi anh là ai?”. “Là tôi. Anh không 

nhận ra tôi sao? Anh quên tôi rồi à?”. Có thể chúng ta còn đang 



CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC  

Hoclamnguoi.edu.vn Page 125 
 

bận làm việc gì đó mà lại phải nói chuyện điện thoại với anh ấy, 

thì trong lòng cũng rất căng thẳng rồi. Đã vậy, nghĩ mãi mà chân 

thậ ậ ật là quá thất lễ. Cho 

nên khi gọi điện chúng ta phải nói: “Chào anh! Tôi là Lễ Húc 

Bây giờ anh có rảnh để nói chuyện điện thoại 

không?”. Luôn luôn nghĩ cho đối phương thì sẽ làm cho người ta 

cảm thấy thoải mái. Bởi vậy điều này cũng phải được chỉ dạy 

cho con cái. Ví dụ như có người bấm chuông cửa, người bên 

trong nhà hỏi: “Ai đấy?”. “Là tôi đây!”. Người ta làm sao biết 

được “tôi” là ai. Cho nên: “ngô dữ ngã, bất phân minh” (nói ta – 

tôi, không rõ ràng), những tiểu tiết như vậy cũng phải nhắc nhở

 
 

************ 

17.4. Dụng nhân vật, tu minh cầu, thường bất vấn, tức vi thâu 

(Dùng đồ người, cần mượn rõ. Nếu không hỏi, tức là trộm)  

Khi các vị không dạy bảo bọn trẻ, chúng sẽ không phân biệt 

được rõ ràng thị phi, thiện ác. Có khi chúng cảm thấy đồ vật này 

rất đẹp, thế là thuận tay cầm lấy xem. Cho nên chúng ta phải 

đúng lúc đem câu Kinh văn này ra chỉ bảo cho chúng. Có hai chị

ột hôm người chị mắng ngườ

ắng xong thì người em uất ức khóc òa lên, vừa khóc vừa 

đi vào bếp tìm mẹ rồi mách với mẹ: “Mẹ ơi! Chị mắng con”.  

Quý vị giải quyết như thế nào? Quý vị không phân biệt đen 

trắng, phải trái: “Chị ra đây! Làm sao lại mắng em gái?”. Việc gì 

cũng phải nói lý lẽ, đầu tiên phải làm rõ ràng phải trái, không thể 

mặc định đứa lớ ứa lớn phải nhường đứa bé. 

Nếu các vị nói với con câu này thì hoàn toàn không đúng, mà 

đầu tiên phải phán đoán phải trái. Kết quả người mẹ

bình tĩnh, vừa xào rau vừa hỏi đứa bé: “Vậy tại sao chị lại mắng 

con?”. Đứa bé nói: “Bởi vì con lấy đồ chơi của chị mà không 

hỏi, thế là chị mắng con”. Bởi vì đứa bé này có học “Đệ Tử 
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Quy” cho nên người mẹ này tiếp tục nói: “Dụng nhân vật, tu 

minh cầu. Thảnh bất vấn, tức vi thâu” (Dùng đồ người, cần 

mượn rõ, nếu không hỏi, tức là trộm). Kết quả khi vừa nói xong 

chữ “thâu” (trộm) thì đứa bé bắt đầu khóc và nói: “Con không 

muốn làm kẻ trộm”.  

Điểm quan trọng nhất là phải có tiếng nói chung, tiêu chuẩn 

làm người chung. Như vậy thì các vị rất dễ trao đổi, giao lưu với 

con cái. Đó là để con cái học thuộc “Đệ Tử Quy”. Cho nên chỉ 

cần dẫn ra một câu thì liền có tình huống như vậy ngay. Câu nói 

đó đứa bé sẽ ghi nhớ trong bao lâu? Các vị xem, đứa bé hai, ba 

tuổi sẽ ghi nhớ cả đời. Như vậy thì đối với cả đời của đứa bé 

không có gì ích lợi cho bằng. 

Chúng ta phải dạy cho bọn trẻ biết được rằng: “Dụng 

nhân vật, tu minh cầu” (dùng đồ người, cần mượn rõ). Đồng 

thời người lớn chúng ta cũng phải làm được như vậy. Ở bài 

trước chúng ta có nhắc tới một công ty ngoại thương ở Đại 

Lục. Có rất nhiều người đến tuyển dụng và đã bị loại rất 

nhiều, chỉ còn lại mấy người được vào vòng trong để thi 

tuyển. Người chủ Tôi có việc, mười phút sau quay lại”. 

Nhưng khi người chủ vừa bước ra khỏi cử ững người 

thanh niên vừa mới trúng tuyển vòng sơ khảo đã mở tài liệu 

ra xem. Dùng đồ người thì phải “cần mượn rõ, nếu không 

hỏi, tức là trộm”. Sau đó thì toàn bộ những người này đều 

không được tuyển dụng. Kết quả là những người thanh niên 

này nói, từ bé đến giờ chưa có ai dạy bảo họ điều này. Họ

ị ởi họ cũng chưa được học điều gì. Cho 

nên chúng ta phải có trách nhiệm truyền dạy cho con cái 

những giáo huấn của Thánh Hiền. 

Hơn nữa, khi muốn dùng đồ của người khác, các vị cũng 

không thể lấy đồ vật trước rồi mới hỏi mượn sau. Ví dụ các vị 

cầm cây bút lên rồ Cho tôi mượn cây bút này được 

không?”. Nói không chừng cây bút đó là của bạn trai cô tặng riêng 
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cho cô, chỉ có một mình cô ấy đượ à các vị lại cầm 

lấy cây bút trên tay rồi. Như vậy có đúng không? Vậ ấy 

chỉ còn biết nói: “Cũng được!”. Cho nên mượn đồ thì không nên 

mượn kiểu như thế! Mượn đồ của người khác thì phải đợi cho 

người ta tự tay lấy đưa cho các vị. Như thế mới là lịch sự: “Có thể 

cho tôi mượn cây bút không?”. Anh ấy thích cho các vị mượn cây 

bút nào thì để anh ấy tự chọn. Cho nên cả những tiểu tiết này 

chúng ta cũng phải duy trì được tấm lòng biết nghĩ cho người 

khác. Đó là “Dụng nhân vật, tu minh cầu. Thảnh bất vấn, tức vi 

thâu” (Dùng đồ người, cần mượn rõ. Nếu không hỏi, tức là trộm).  

 

************ 

17.5. 
27

Tá nhân vật, cập thời hoàn. Hậu hữu cấp, tá bất nan 

(Mượn đồ người, trả đúng hẹn. Sau có cần, mượn không khó) 

Khi mượn đồ của người khác chúng ta luôn luôn phải nhớ 

bao giờ thì phải trả lại. Điều này cũng phải rất cẩn thận. Bởi 

người ta cho mình mượn đồ là muốn giúp đỡ mình, có ân với 

mình. Nếu như chúng ta không trả đúng thời hạn thì thật là 

không có đạo nghĩa. Khi chúng ta đã xác định thời gian phải trả 

lại cho người ta, nhưng lại sợ mình sẽ quên thì nhất định phải ghi  

vào lịch treo tường của các vị. Hàng ngày các vị đều xem lịch thì 

không bao giờ quên được. Hoặc các vị ổ

lịch làm việc của các vị. Đối với mỗi lần mượn đồ của người 

khác mà các vị đều cẩn thận như vậy, thì sau này người ta sẽ vui 

vẻ mà cho các vị mượn tiếp.  

Vào thời nhà Minh, có một lần Tống Liêm mượn sách của 

người khác, mượn của một nhà giàu có. Người đó nói với ông 

rằng cho mượn quyển sách này mười ngày sau phải trả lại. Thời 

gian mười ngày rất là gấp rút. Nhưng người ta chịu cho mượn thì 

ông cũng rất là vui mừng. Kết quả ứ mười thì trời đổ 

cơn bão tuyết lớn. Người chủ quyển sách nghĩ rằng ông ấy có thể 

                                                 
27

 Bắt đầu Tập 27 
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sẽ không đến trả, nhưng Tống Liêm vẫn cứ đầu đội bão tuyết để 

đến. Tống Liêm đã khiến cho người chủ nhân này rất cảm độ

ất khâm phục ông. Cho nên người chủ ới ông 

rằng sau này rấ ợn sách.  

Cho nên khi chúng ta mượn đồ của người khác mà người ta 

có sắc mặt khó coi thì cũng đừng vội trách móc người ta, mà 

phải kiểm điểm lại mình. Niềm tin của xã hội đối với chúng ta 

phải do chính chúng ta gây dựng từng chút một. Chúng ta không 

nên hâm mộ kiểu: “Sao người này lại được người khác tin tưởng 

như vậy!”. Tất phải có nguyên nhân của nó. Tự chúng ta phải nỗ 

lực tiến về phương hướng này. 

Thời nay, người mượn tiền là anh cả, còn người cho mượn 

tiền là em út. Người mượn tiền đều ở trên cao, còn người cho 

mượn tiền lại phải đến cầu khẩn người ta trả lại. Các vị xem, xã 

hội này có điên đảo không! Hơn nữa đã mượn tiền của người ta 

rồi, đến khi có tiề ịu trả. Điều này thật là xấu xa 

đến cực điểm! Họ không nghĩ đến buổi ban đầu, người ta có nghĩa 

khí mới cho mình mượn. Những người thời xưa rất thật thà, phúc 

hậu. Chỉ cần có tiền thì họ nhất định lập tức đem đến trả nợ. Hơn 

nữa sự tín nhiệm thời xưa so với bây giờ không giống nhau. Thời 

xưa người ta tin vào nhân cách, có cần phải ghi giấy nợ không? 

Cho nên sự thành tín của người xưa thể hiện cho nhân cách của 

một con người, không cần phải ghi giấy nợ.  

Thật ra khoảng năm mươi, sáu mươi năm về trước, xã hội 

con người đất nước chúng ta vẫn còn có những phẩm đức này. 

Ví dụ như ông ngoại của tôi trước đây có mở cửa hàng bán gạo. 

Có rất nhiều ngườ ền, ông đều cho vay 

gạo trước. Đến khi Tết đến, xuân về, đại đa số những người này 

đều đem tiền đến trả. Nhưng cũng có một số ít người không 

mang tiền đến trả vì không có tiền, và ông ngoại tôi cũng không 

đi đòi. Bởi vì giữa người với người đều rất tín nhiệm nhau, đều 

biết rằng đối phương có tiề ất định sẽ đem đến trả. Thời 
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nay thì khó được như vậ ến nhà người ta để

ậy thật là không có đạo nghĩa. Cho nên các vị 

xem, thời trước giữa người với người đối xử với nhau là sự tín 

nhiệm. 

Sự tín nhiệm của người phương Tây là giấy trắng, mực đen. 

Góc độ của ngườ ấy phải hoài 

nghi xem các vị có phải là người tốt hay không, có phải là ngườ

ữ lời hứa không. Các vị phải chứng minh cho anh ấy xem 

các vị có giữ lời không. Đây là thái độ của người phương Tây, 

không giống với chúng ta đối với chữ “tín”. Nhưng thời nay 

chúng ta xử lý vấn đề chữ “tín

hay phương Tây? Thời nay đều nghiêng về phương Tây. Bởi nế

ương Đông thì có thể sẽ không mấy ai dám làm, 

vì trong lòng sẽ có sự lo lắng, sợ người thời nay nói mà không 

giữ lời. Cho nên cuối cùng chúng ta tiến bộ hay là thụ

Đáng lý các vị phải trả nợ cho họ thì 

các vị lại không trả, xem ra thì hình như đã chiếm được một chút 

của bở. Kỳ thực thì dần dần các vị đang làm tổn hao độ tín 

nhiệm của cả xã hội đối với chính mình.  

Ở Thẩm Quyến có mộ

với nông dân. Đàm phán xong xuôi, người nông dân đồ

mảnh đất của mình cho ông ấy. Kết quả sau khi mua xong, ông 

ấy lại chỉ trả mộ ền, còn một nửa không trả. Người nông 

dân này rất tức giậ ảnh đất duy nhất của ông ấy. Vậy 

mà thương gia nọ  tệ vẫn chưa 

trả. Nhiều người đều cảm thấy chiếm được của người khác thì 

mình có lợi. Kết quả là chưa đến mấy ngày sau, người nông dân 

này mang mìn đến nhà người thương gia để cùng sống chết với 

ông ấy. Báo chí có viết rằng: “Một mạng người đáng giá bao 

nhiêu tiề ệ!”.  

Cho nên chữ “tín” rất quan trọng. Một là chúng ta phải luôn 

luôn giữ được chữ “tín” của mình. Hai là chúng ta luôn luôn phải 
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nghĩ rằng người ta cho mình mượn là đã giúp đỡ mình rồi. 

Chúng ta không nên quên đạo nghĩa, ân đức này. Vậy thì tự 

nhiên chúng ta sẽ có sự cảnh giác, sẽ nói lời mà giữ

lời”. Cho nên lời giáo huấn của Khổng Phu Tử trong “Luận 

Ngữ” cũng luôn luôn nhắc tới sự quan trọng của chữ “tín”. Trong 

“Luận Ngữ” có nói: “Nhân vô tín bất lập”, người mà không có 

chữ “tín” thì không thể đứng vững trong xã hội, trong quần 

chúng. Bởi vì xã hội là một cuộc sống tập thể, nếu như mọi 

người đều không tin tưởng các vị, xa lánh các vị thì các vị rất 

khó mà phát triển được. Khổng Phu Tử cũng nói: “Nhân nhi vô 

tín, bất tri kỳ khả dã”, nếu như một người không biết giữ chữ 

“tín” thì chúng ta chân thậ ết người đó còn có thể 

làm được việc gì. Cho nên chữ “tín” đối với một người rất là 

quan trọng. 

Chúng ta hãy xem chữ “tín”, nó là chữ hội ý, bên trái là chữ 

“nhân”, bên phải là chữ “ngôn” trong ngôn ngữ. Cho nên ý nghĩa 

của nó là lời nói của một người thì nhất định phải giữ chữ “tín”, 

phải nói lời giữ lời. Chúng ta thấy đó, người thời xưa có thái độ 

đối với lời nói đều là “một lời hứa đáng ngàn vàng” (nhất ngôn 

cửu đỉnh). Đây là chữ “tín”.  

Ngoại trừ ý nghĩa phải giữ chữ “tín” ra, nó còn có một nghĩa 

khác đó là “tín nghĩa”. Tín và nghĩa kết hợp với nhau, chữ “tín 

nghĩa” tuy không nói ra nhưng mà là ở trong lòng người. Ví dụ 

tuy chúng ta không nói cho cha biết rằng chúng ta phải hiếu 

thuận với ông, nhưng trong lòng chúng ta đã luôn luôn giữ cái 

nghĩa này rồi. Cho nên chữ “tín” còn có một ý nghĩa mở rộng 

nữa đó là chỉ đạo nghĩa, tình nghĩa, ân nghĩa, và dùng từ của thời 

hiện đạ ọi là nghĩa vụ, bổn phận làm người, nghĩa 

vụ làm người. Cho nên từ điều này để lý giải chữ “tín”, các vị có 

thể giải thích ý nghĩa của nó rộng thêm. Chúng ta biết rằng học 

vấn của Thánh nhân không ngoài việc làm cho quan hệ giữa 
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người với người tốt hơn. Đây là căn bản nhất. Đó là đầu tiên phải 

học cách làm người.  

Làm người phải giữ chữ “tín” như thế nào? Làm người 

không ngoài năm quan hệ ờng đạo lý. Năm  luân 

gì vậy? Đây cũng là sát hạch lại. Các vị hãy bình tĩnh để bắt 

đầu trả lời. “Phụ tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa, phu phụ 

hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tín”, chúng ta cùng 

xem năm mối quan hệ này. Có bao giờ vua lại nói với các quan 

rằng: “Các ngươi phải trung thành với ta”. Có nói như vậy 

không? Không cần nói, bởi vì đó là bổn phận, nghĩa vụ của 

một người, là thái độ làm người, không cần nói là phải giữ lời 

hứa đó. 

“Tín nghĩa” trong quan hệ cha - con  

Chúng ta hãy xem mối quan hệ giữa cha con. Đương nhiên 

trướ ời phải giữ lờ ới có thể dạy bảo tốt 

được con cái, con cái mới có thể tin tưởng, kính phục các vị. Nếu 

như cha nói một đằng làm một nẻo, thì liệ ọng 

các vị không? Không thể. Nếu như các vị cứ làm như vậ

đảm bảo con cái sau này nhất định sẽ làm phản. Bởi vì chúng 

tích lũy sự bất mãn, sự bất phục ở trong lòng, rồi có một ngày sẽ 

như núi lửa phun trào. Cho nên đối với con cái, chúng ta cũng 

cần phải nói lời giữ lời.  

Vào thời nhà Châu có câu chuyện “Tăng Tử giết lợn”. Câu 

chuyện này kể rằng vợ của Tăng Tử đang định đi mua thức ăn thì 

đứa con nói: “Mẹ cho con đi với”. Mẹ của đứ Thôi 

con đừng làm ồn nữa, nếu như con ngoan ngoãn thì tí nữa mẹ về 

sẽ giết lợn cho con ăn”. Kết quả Tăng Tử nghe thấy vợ định nói 

dối con trẻ, cho nên khi vợ ông về đến nhà thì nhìn thấy Tăng Tử 

đang mài dao. Vợ ông sợ quá liền chạy lại nói: “

với con thôi, thế mà anh lại nghĩ là thật?”. Tăng Tử lập tức nói 
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với vợ: “Nếu như chỉ có một câu nói vớ

ữ lời, thì cả đời này để cho con cái tin tưởng em là 

rất khó”.  

Cho nên làm phụ huynh cũng phải cẩn thận với lời nói và 

hành vi của mình. Các vị nhất định phải làm được thì mới nhận 

lời làm. Hơn nữa, không chỉ làm được mới nhận lời mà chúng ta 

còn phải nghĩ xem sau khi đã nhận lời thì có giúp ích được gì 

cho con cái không. Các vị đừng nên nói rằng kinh tế của các vị 

rấ ấn đề, trẻ thích gì thì cho nấy 

mà phải xem chúng có thật sự cần không. Cho nên “Đệ Tử Quy” 

mới nói: “Sự phi nghi, vật khinh nhược. Cẩu khinh nhược, tiến 

thoái thố” (việc không tốt, chớ dễ nhận. Nếu dễ nhận, tiến lui 

sai). Các vị là phụ huynh thì phải suy xét đến sự cẩn thận trong 

lời nói. 

Vậy thì giữ ải giữ lời ra thì cha 

mẹ còn nhất định phả ất định 

cũng phải hiếu thuận với cha mẹ ờng 

nghe một số bạn bè nói rằng: “Đã sinh ra con thì cha mẹ phải 

tận tâm, tậ ạy chúng cho tốt. Đây là bổn phận làm 

người”. Tôi rất thích được nghe những lời nói như vậy bởi vì khi 

nghe đều cảm thấy máu trong người tuần hoàn rất tốt và có hạo 

nhiên chính khí. Cho nên khi một người chân thật có đạo nghĩa, 

các vị sẽ cảm thấy nói chuyện với anh ấy rất thoải mái. Những 

người con hiếu thảo thời xưa chân thật là luôn luôn không quên  

ân đức của cha mẹ, ân nghĩa của cha mẹ. 

Vào thời nhà Tống có một thư sinh tên là Chu Thọ Xương. 

Khi ông bảy tuổi, bởi vì mẹ ông không phải là vợ cả của cha 

ông, người vợ cả củ ất đố kỵ ẹ

mẹ ông đi lấy chồng khác. Thế ẩy tuổi mẹ

ột đứa trẻ ẩy tuổi mà đã phải đối mặt với bi 

kịch to lớn, một sự thử thách lớn như vậy. Nhưng đứ

luôn luôn nghĩ rằng sau này nhất định phải tìm lại mẹ. Cho nên 
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chúng ta thấy một đứ ẩy tuổi mà có thái độ như vậy đối 

với cha mẹ thì rất là cảm động. Các vị nói: “Bẩy tuổi thì hiểu 

được cái gì?”. Không phải vậy, chỉ cần từ nhỏ các vị đã dạy bảo 

chúng đạo lý làm ngườ ứa bé bẩy tuổi cũng có thể làm cho 

các vị phải bội phục trong lòng.  

Và sau đó, trong mấy chục năm trời ông vẫn cứ

ủa mẹ ông nhưng đều không có tin tức gì. Sự 

nghiệp của ông phát triển rất tốt. Vào thời Tống Thần Tông ông 

cũng đã làm quan. Sau đó khi ông năm mươi bẩy (57) tuổi, đã 

trải qua 50 năm, ông hạ quyết tâm, ông nói với người thân rằng: 

“Tôi phải đi tìm mẹ tôi, nếu như tìm không thấy thì tôi sẽ không 

về. Nhất định phải tìm thấy, tìm không thấy mẹ thì không trở về”.  

Quý vị thân mến! Chu Thọ Xương có tìm thấy mẹ không? 

Sự thành khẩn có thể làm đá vàng cũng phải mở lòng. Một số 

người sẽ nghĩ rằng “mò kim đáy bể” nhưng thật ra giữa cha con, 

mẹ  Cho nên ông đã tìm đế

ẻo lánh ở vùng Thiểm Tây, đến một nơi có tên gọi là 

Đồng Châu. Khi đó vừa lúc trời mưa, đây cũng là điều cảm ứng 

cho nên ông phải dừng chân ở đó. Rồ

nên cuối cùng ông đã thám thính được tin tức của người mẹ. Trời 

đất không phải là vô tình, cho nên phải nhờ vào tấm lòng của 

chúng ta để cảm ứng. 

Chúng tôi đi Ôn Châu để diễn giảng. Ở đó đã mấy tháng 

không có mưa, kết quả là hôm chúng tôi đến thì trời mưa. Chúng 

tôi đi Đảo Tần Hoàng cũng vậy, mấy tháng trời không có mưa, 

kết quả đúng vào đêm hôm chúng tôi đến thì trời rơi tuyết lần 

đầu tiên của năm đó. Cho nên hoàn cảnh thiên nhiên chân thật 

cũng hòa với lòng người làm một. Tâm của con người lương 

thiện thì quốc thái dân an, tâm của con người ác thì tai họa liên 

miên. Nếu chúng ta muốn xoay chuyển tình trạng của xã hội hiện 

nay thì không nên đi oán trách, mà phải từ căn bản, từ tấm lòng 

của chúng ta. Chính bản thân chúng ta phải bắt đầu trở nên lương 
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thiện, rồi tiếp theo là tạo ảnh hưởng đến càng nhiều tấm lòng củ

ờ ất cả những tai nạn của cả xã hội sẽ từ từ 

được hóa giải.  

Cho nên Chu Thọ Xương đã thuận lợi tìm được mẹ ông. Mẹ 

của ông lúc đó đã hơn bẩy mươi tuổi. Mẹ con gặp nhau vô cùng 

cảm động, ôm nhau mà khóc. Chu Thọ Xương không chỉ đón mẹ 

về nhà để phụng dưỡ ề ả những em trai, 

em gái mà mẹ ông đã sinh ra. Xin hỏi những người em cùng mẹ

ải ký khế ước không? Có hay 

không? Không cần. Người xưa nói đến tín nghĩa, đế

ết về để ở cùng, “huynh đạo hữu, đệ đạo 

cung. Huynh đệ mục, hiếu tại trung” (Anh thương em, em kính 

anh. Anh em thuận, hiếu trong đó)

Thọ Xương đối với mẹ ông. 

Ngoài ra, vào thời nhà Tống còn có một thư sinh tên là 

Hoàng Đình Kiên. V ất giỏi. Lúc đó ông đã làm tới 

Thái Sử, một chức quan tương đối cao. Hàng ngày ông nhất đị

ự mình rửa bô cho mẹ, rửa bô nước tiểu. Không phải ông 

không có người hầu, nhưng ông nhất định kiên quyết tự mình 

làm những việ ẹ. Ngay cả 

bô nước tiểu cũng rửa, thể hiện rằng những việc khác ông cũng 

làm tận tâm, tậ h Kiên tuy làm quan to, tuy danh 

lợi đều đã có đủ, nhưng tấm lòng hiếu thảo chí thành đó của ông 

không bị danh lợi làm cho ô nhiễm, không bị vẩn đục.  

Chúng ta hãy trở lại quan sát xã hội hiện nay của chúng ta. 

Khi một người kiếm được nhiều tiền thì tấm lòng hiếu thảo của 

anh ấy có thay đổi không? Rất có khả năng anh ấy sẽ trở thành 

một người tuy lắm tiền, nhiều của nhưng thô lỗ, ngang ngược, 

đều dùng tiền để báo hiếu. Có thể là lòng cung kính sẽ không 

còn đủ nữa. Cho nên chúng ta đối chiếu với cổ nhân thì cũng 

phải học tập theo họ. Trong quan hệ cha con, chúng ta nói lời thì 

phải giữ lấy lời, phải có tín nghĩa, phải làm tròn bổn phận.  



CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC  

Hoclamnguoi.edu.vn Page 135 
 

“Tín nghĩa” trong quan hệ thầy - trò 

Còn có một quan hệ có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc sống 

của một người, tuy rằng nó không có trong ngũ luân. Đó là quan 

hệ thầy trò. Thật ra quan hệ thầy trò có trong ngũ luân không? 

Có hay không? Trong quan hệ nào? “Một ngày làm thầy cả đời 

là cha”. Đây cũng là quan hệ cha con, không có khác biệt gì. 

Chúng ta từ lễ nghĩa thời cổ có thể thấy được khi cha mẹ vãng 

sinh thì con cái phải giữ tang ba năm, thầy giáo vãng sinh thì 

trong tâm học trò cũng giữ tang ba năm, hoàn toàn giống nhau. 

Cho nên chúng ta hãy xem thầy trò ngày xưa giữ chữ “tín” như 

thế nào. Khi dạy bảo họ ất định phải giữ chữ 

“tín”, thì các vị mới có thể làm cho học sinh tâm phục, khẩu 

phục. Khi đó học sinh có nhận lời làm việc gì cho thầy giáo thì 

nhất định cũng sẽ tận tâm, tậ ể làm.  

Ngày đó Khổng Phu Tử có ba nghìn (3000) đệ tử, và phải có 

tới bẩy mươi hai (72) Thánh nhân. Khi Khổng Phu Tử qua đời, 

những người đệ tử này đều dựng nhà ở cạnh mộ của Khổng Phu 

Tử và kiên quyết thủ hiếu ba năm. Pháp luật không quy định như 

vậy. Đó là biểu đạt tấm lòng đạo nghĩa, ân nghĩa đối với thầ

 một đệ tử đã giữ

gọi là Tử Cống. Bởi khi Khổng Phu Tử qua đời thì ông còn đang 

làm ăn, buôn bán ở nước ngoài, cho nên ông cứ ân hận không 

được tự ầy. Bởi vậy sau khi giữ tang được ba 

năm thì tự mình lại tăng thêm ba năm nữa. Đạo nghĩa thầy trò 

này, chúng ta là người thời nay thì chân thật rất khó có thể thấu 

hiểu được sâu sắc, không thể thấu hiểu được cái tồn tâm giữa 

thầy và trò. 

Vào thời nhà Minh có một vị quan, thầy của ông tên là Tả 

Trung Nghị Công, có câu chuyện kể về Tả Trung Nghị Công. 

Thầy của ông khi đó đang làm đại thần của triều đình (tạm thời 

tôi quên mất tên của ông là gì. Cảm ơn các vị, xin cho một tràng 

pháo tay). Người thầy tên là Tả Trung Nghị Công, người học trò 
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tên là Sử Khả Pháp. Lúc đó Tả Trung Nghị Công chủ trì một kỳ 

thi lớn của triều đình, thi tiến sĩ. Đa số người có học có một sứ 

mệnh đối với đất nước, đó là phải tuyển cử người hiền tài cho 

đất nước. Cho nên trước ngày thi, thầy của ông đã mặc áo 

thường dân để đi vi hành, bỏ quan phục mặc áo thường dân đến 

những nơi chùa chiền để xem tố chất của những người tham gia 

cuộc thi ra sao. Tại sao thầy của ông không vào tửu điếm để xem 

mà lại đến chùa chiền? Bởi vì học trò ngày xưa rất khắc khổ. 

Mười năm đầu đèn sách không ai hỏi han, đến khi thành danh thì 

thiên hạ đều biết đến. Cho nên những người có tiền để ở tửu 

điếm thì có thể thi không đậu. Bởi vậy thầy của ông mới đến 

tuần tra ở những chùa chiền nổi tiếng. 

Vừa lúc đi vào phòng của Sử Khả Pháp, khi đó Sử Khả Pháp 

vừa viết xong một bài văn và đi ngủ. Thầy ông thấy bài văn của 

ông lời văn chặt chẽ, thông suốt, trong câu văn có thấu lộ ra khí 

tiết vì dân, vì nước. Cho nên sau khi thầy giáo nhìn thấ ất  

cảm động, lập tức lấy áo khoác của mình đắp lên người Sử Khả 

Pháp. Sau đó khi chính thức thi, khi thầy của ông chấ

xem đến mộ ầ ấn chấ

cho đứng thứ nhất. Làm như vậy có gian dối không? Thời xưa 

cũng không biết bài văn đó là của ai. Nhưng tại sao thầy của ông 

vừa xem thì liền biết ngay là của Sử Khả Pháp vậy? Lời nói và 

văn chương là tiếng nói của một người. Cho nên thầy giáo lập 

tức cảm nhận được là văn của Sử Khả Pháp và đã cho ông đứng 

đầu làm trạ ững học trò thi đậu đều 

phải bái quan chủ khảo làm thầy. Cho nên, Sử Khả Pháp liền 

chọn ngày lành, tháng tốt đến nhà Tả Trung Nghị Công để hành 

lễ bái sư. Khi Sử Khả Pháp đến nhà thì thầy của ông nói đã với 

mẹ rằng sau này người kế thừa chí nghiệp cả cuộc đời ông không 

phải là con cái ông mà là người học trò này. 

Thật ra thời xưa, người chân thật học sách Thánh Hiền 

không sợ rằng mình không có con nối dõi, mà chỉ sợ không 
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tuyển cử được người hiền tài cho đất nước, không truyền thừa 

được những học vấn Thánh Hiền cho đời sau. Tại sao tôi có thể 

cảm nhận được sâu xa như vậy? Bởi cô giáo Dương và chú Lô 

đều không phải là họ hàng thân thích với tôi, nhưng họ đối với 

tôi rất là yêu thương, đều dạy cho tôi tất cả những kinh nghiệm 

trong cuộc sống của họ, còn sợ tôi không thể tiếp thu hết. Cho 

nên từ tấm lòng của họ, tôi đã cảm nhận sâu sắc rằng người học 

sách Thánh Hiền ngày xưa chân thật là luôn luôn vì nhân dân, 

luôn luôn đang truyền thừa trí tuệ của Thánh Hiền.  

Cho nên sau đó, Sử Khả Pháp và thầy của ông cùng làm 

quan trong triều. Thật bất hạnh là vào cuối thời nhà Minh thì 

hoạn quan chấp chính. Thầy của ông đã bị hãm hại, bị nhốt vào 

trong ngục. Người làm học trò rất là căng thẳng, muốn nghĩ cách 

vào trong ngục thăm thầy. Bởi thầy của ông bị nhốt trong ngục, 

bị hành hạ, tra tấn rất là tàn nhẫn, bị lấy sắt nung đỏ rồi dí vào 

mắt. Thật là tàn khốc! Người thầy còn bị cắt từ đầu gối chân trở 

xuống. Cho nên Sử Khả Pháp rất là nóng lòng liền cầu xin ngục 

tốt cho ông được gặp thầy. Tấm lòng chân thành của ông đã làm 

cảm động ngục tốt. Ngục tốt dặn ông rằng: “Ông phải đóng giả 

làm người nhặt rác, chở rác trong ngục, phải ăn mặc bẩn thỉu, 

như vậy thì mới mong trà trộn vào trong ngục”. Cho nên hôm đó 

Sử Khả ậy để vào trong ngục thăm thầy. Khi 

ông nhìn thấy thầy thành ra bộ dạng như vậy thì không cầm lòng 

được, đã khóc lóc thảm thiết và chạy lại ôm lấy chân thầy. Mắt 

của thầy không mở được nữa, chợt nghe thấy tiếng nói của Sử 

Khả Pháp thì liền lập tức dùng hai tay của mình để vạch mắt ra, 

dùng hai mắt nhìn thẳng vào Sử Khả Thân phận 

của con là gì? Con là lương đống của đất nước sao lại đi vào 

nơi cấm địa nguy hiểm như thế này? Như vậy có thể để cho kẻ 

gian làm hại con, chi bằng bây giờ ta giết chết con còn hơn”. 

Nói xong thầy liền nhặt viên đá ở dưới đất lên ném vào đầu Sử 

Khả Pháp. Sử Khả Pháp thấy thầy tức giận như vậ ền vội 

vàng rời đi. 
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Quý vị thân mến! Thầy của ông thân đã rơi vào tình cảnh 

“cửu tử nhất sinh”. Nhìn thấy người học trò thân như vậy đến 

thăm thì ý nghĩ đầu tiên của thầy không hề nghĩ cho mình mà 

nghĩ đến sự an nguy của đất nước, nghĩ đến sự an toàn của học 

trò. Sau đó thì thầy ông bất hạnh qua đời. Còn Sử Khả Pháp thì 

đảm nhiệm nhiều chức vị quan trọng trong triều đình, cũng từng 

đem quân đi phòng thủ bên ngoài. Khi đem quân đi phòng thủ, 

Sử Khả Pháp cùng với binh lính luân phiên nhau canh gác, nửa 

đêm ông cũng cùng tựa lưng với quân lính mà nghỉ ngơi chứ 

không chịu đi nằm ngủ. Quân lính của ông thấy vậy không nhẫn 

nại được liền nói với ông: “Đại nhân! Nếu Ngài còn tiếp tục như 

vậy nữa thì cơ thể nhất định sẽ chịu không nổi”. Sử Khả Pháp trả 

lời quân lính rằng: “Nếu như ta đi ngủ, vừa lúc quân giặc đến 

xâm phạm, đất nước bị tổn hại, như vậy ta có lỗi với đất nước, 

càng có lỗi hơn đối với thầy của ta”. Sử Khả Pháp đã chân thật 

luôn luôn ghi nhớ lời giáo huấn của thầy.  

Cho nên học trò ngày xưa trả ơn thầy bằng cách làm theo lời 

dạy, chân thật đã làm theo học vấn Thánh Hiền. Mỗi lần Sử Khả 

Pháp trở về quê hương, việc đầu tiên không phải đi thăm người 

thân của mình mà đầu tiên là đi thăm mẹ của thầy. Cho nên Sử 

Khả Pháp cũng tận tâm, tận lực chăm sóc người thân của thầy 

mình. Đây là tình nghĩa thầy trò, đạo nghĩa thầy trò. Điều này 

không cần phải dùng lời để dặn dò. Đây là tín nghĩa giữa thầy và 

trò vào thời xưa mà chúng ta được thấy. 

“Tín nghĩa” trong quan hệ vua - tôi 

Trong năm quan hệ, còn có đạo nghĩa giữa Vua tôi là quan 

hệ thứ hai. Cho nên ngườ ới nói “quân vô hí 

ngôn” (Vua không được nói đùa), nói thì nhất định phải thực 

hiện. Vậy khi hạ thần hứa với Vua làm việc gì thì nhất định cũng 

phải tận tâm, tậ ể hoàn thành. Nếu như hứa với Vua rồi mà 

không giữ lời hứa thì có thể sẽ bị mất đầu bởi phạm tội khi quân. 

Trong lờ ữ chữ “tín” ra, quan hệ giữa Vua tôi vào 
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thời hiện tại thì chúng ta đổi cách gọi thành “Quan hệ giữa 

người lãnh đạo và người cấp dưới”, trong đó cũng đều có nghĩa 

vụ, đạo nghĩa, tình nghĩa như vậy. 

Chúng ta hãy xem vua Nghiêu ngày xưa đối xử với thần dân 

của ông như thế nào. Có một hôm, vua Nghiêu đi trên đường thì 

gặp hai người bị bắ ắp và đang được giải đi chịu tội. 

Kết quả khi vua Nghiêu thấy vậ ất lo lắng. Vua lập tức đi 

đế ỏi: “ ạm phải tội gì? Sao lại bị bắt 

vậy? Bởi hạn hán lâu ngày không có 

mưa, chúng tôi không có gì để ăn, cũng không có thức ăn cho 

người nhà, cho nên bất đắc dĩ phải đi ăn trộm đồ ăn của người 

khác”. Vua Nghiêu nghe xong rất lấy làm hổ thẹn, ông liền nói 

với binh sĩ rằng: “ ờ ắt 

ta lại”. Binh sĩ rất lấy làm ngạc nhiên: “Tại sao lại bắt Vua lại?”. 

Vua Nghiêu liền nói: “Bởi vì ta không có đức hạnh cho nên trời 

mới hạn hán lâu như vậy mà không có mưa, đây là lỗi lầm thứ 

nhất của ta. Lỗi lầm thứ hai là ta đã không dạy bảo tốt dân 

chúng của ta. Cho nên ta đã phạm phải hai trọng tội, người bị 

bắt là ta mới phải ập tức 

trên trời mây đen kéo đến, không bao lâu thì hạ

ặ ồ.  

Cho nên khi một người yêu thương nhân dân chí thành, thì 

tấm lòng của người đó nhất định sẽ làm cảm động nhân dân cả 

nước, đều noi theo gương của người đó. Khi ý muốn của nhân 

dân đều như vậ ả tai họa nhất định sẽ biến mất. Viên 

Liễ ện trưởng tại huyện Bảo 

Để. Huyện Bảo Để cũng bị hạn hán lâu ngày. Ông cũng tự mình 

trai giới tắm rửa sạch sẽ để cầu mưa, và quả nhiên khi đọc xong 

lời cầu khấn thì trời đổ mưa xuống. 

Quý vị thân mến! Đừng xem thường tấm lòng chân thành 

của chúng ta! Lòng thành có thể làm đá vàng cũng phải mở lòng. 

Tại sao những vị Vua, Hiền, Thánh thời cổ có thể lưu danh trong 
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sử xanh, có thể làm gương cho đời sau? Đều là từ đạo nghĩa vì 

nhân dân của họ.  

Vào thời nhà Hạ, vị Vua đầu tiên của triều đình nhà Hạ là 

Đại Vũ. Chúng ta nhất định biết đến câu chuyện Đại Vũ chống lũ 

lụt, và cũng biết chuyện ba lần ông đi qua cửa nhà mình mà 

không vào. Tại sao ông ba lần đi qua cửa nhà mình mà lại không 

vào? Bởi vì lũ lụt rất cấp bách. Nếu như một hôm nào đó ông 

không cẩn thậ ể sẽ tràn vào. Vậy thì không chỉ một 

người bị hại, không phải một nhà bị hại, mà hàng ngàn, hàng vạn 

gia đình của nhân dân sẽ bị tai ương. Cho nên ông luôn luôn 

nơm nớp lo sợ. Đại Vũ kết hôn được bốn ngày đã phải đi xa. Từ 

đó cho đến tám năm sau mới quay về nhà, bởi cả tám năm liền 

phải phòng chống lũ lụt. Sau đó ông chân thật đã dùng được 

phương pháp rất tốt, dùng phương pháp khơi thông. P

ủa Đại Vũ thời nay chúng ta có thể dùng được không? 

Đây không phải bảo các vị đi phòng chống lũ lụt, mà ý nói là các 

vị dạy bảo con cái cũng có thể dùng phương pháp khai thông, 

thuận theo tình thế mà dạy bảo. Tuyệt đối không nên giống 

như cha của Đại Vũ dùng cách ngăn chặn. Cứ ngăn chặn mãi thì 

có lúc phải tức nước vỡ bờ. Chúng ta cũng phải dạy theo năng 

khiếu, dạy theo trình độ, thuận theo tính tình của bọn trẻ để mà 

chỉ bảo chúng. 

Chúng ta từ Vua Nghiêu, từ Đạ ể thấy được đạo 

nghĩa của một nhà lãnh đạo đối với nhân dân. Dân chúng đối với 

nhà lãnh đạo cũng phải nhớ ân nghĩa. Cho nên mới nói: “Quân 

nhân thần trung” (Vua nhân từ thì quần thần trung thành). Vậy, 

làm nhà lãnh đạo thì phải nhân từ, luôn luôn nghĩ đến cuộc sống 

của nhân dân, thì cấp dưới cũng sẽ cảm ơn ân đức của nhà lãnh 

đạo đã cho họ có được cuộc sống tốt đẹp. Nếu như không có 

được một công việc tố ọ có thể sẽ lo 

lắng, sẽ ngày ăn không đủ ba bữa. Cho nên làm hạ thần cũng sẽ 
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tận tâm, tậ ới Vua. Hơn nữa, khi Vua có lỗi 

lầm thì họ nhất định sẽ ể can gián.  

Bởi vậy đoạn Kinh văn nói về chữ “hiếu” của chúng ta cũng 

đã giảng giải một cách tỉ mỉ rằng: “Thân hữu quá, gián sứ canh. 

Di ngô sắc, nhu ngô thanh. Gián bất nhập, duyệt phúc gián. 

Hiệu khấp tùy, thát vô oán” (Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi. Mặt ta 

vui, lời ta dịu. Khuyên không nghe, vui can tiếp. Dùng khóc 

khuyên, đánh không giận). Trong đó có lấy những vị trung thần 

như Ngụy Trưng, Bỉnh Cát làm ví dụ. 

Chúng ta hãy xem xét xem, quốc gia hiện nay chúng ta cũng 

có thể xem như một xí nghiệp. Điều hành một xí nghiệp cũng 

giống như đang điều hành một quốc gia nhỏ. Cho nên ý nghĩ đầu 

tiên của nhà lãnh đạo phải là tạo phúc lợi cho công nhân, chứ 

tuyệt đối không thể chỉ vì cái túi tiền của mình. Khi các vị chỉ 

biết đến cái túi tiền của các vị mà không tôn trọng, chăm lo cho 

công nhân, thì nhất định sẽ giữ không nổi công nhân.  

Cho nên đối với mối quan hệ Vua tôi, Mạnh Phu Tử có một 

đoạn giáo huấn rất quan trọng, trong đó có nhắc đến: “Quân chi 

thi thần như thủ túc, tắc thần thị quân như phúc tâm. Quân chi 

thị thần như khuyển mã, tắc thần thị quan như quốc nhân. Quân 

chi thị thần như thổ giới, tắc thần thị quân như khấu thù”. Đoạn 

văn này của Mạnh Phu Tử rất có ý nghĩa. Nếu nhà lãnh đạo yêu 

thương cấp dưới như chân tay, thì cấp dưới đối với họ sẽ như là 

tâm phúc. Nếu nhà lãnh đạo coi cấp dưới như chó ngựa thì lấy 

chó ngựa để sử dụng mà thôi. Các vị chỉ sử dụng và trả tiền cho 

công nhân, chỉ coi công nhân như là một công cụ, thì cấp dưới 

cũng chỉ coi các vị như những người công dân khác mà thôi, 

không có tình cảm qua lại, không có tình cảm gì. Cho nên chỉ 

cần làm thêm một phút cho các vị thì nhất định cấp dưới phải đòi 

tiền thêm giờ, một đồng một hào cũng tuyệt đối không làm hơn 

cho các vị. Câu sau là: “Quân chi thị thần như thổ giới”, các vị 

coi người làm là thứ không quan trọng, trong lòng còn muốn nói: 
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“Tôi có tiền thì ở đâu cũng kiếm được người làm”. Nếu như các 

vị khinh khi đối với người làm như vậy, thì cấp dưới đối với các 

vị có thể là cắn răng, bậm môi.  

Tôi đã từng nghe, nhân viên ở một quán ăn thường xuyên 

động chân, động tay ở trong nhà bếp của ông chủ, để cho khách 

vào ăn đều xảy ra vấn đề. Sau đó thì tiệm ăn của ông chủ anh ấy 

không thể kinh doanh được nữa. 

Từ câu giáo huấn này chúng ta có thể hiểu được rằng, nếu 

như một xí nghiệp, một đoàn thể không tốt thì nhà lãnh đạo là 

người chịu trách nhiệm nhiều nhất. Cho nên mới nói “trên bảo 

dưới nghe”, nếp sống tốt hay xấu của một xí nghiệp, một đoàn 

thể thì nhà lãnh đạo không tránh khỏi có trách nhiệm. Cho nên 

khi chúng ta là ông chủ, là chủ ệt đối không thể ở đó 

mà nói: “Sao nhân viên của mình lại kém cỏi như vậy!”. Không 

được có thái độ như vậy, mà phải “hành hữu bất đắc, phản cầu 

chư kỷ”. Chúng ta là cấp dưới thì cũng phải nghĩ cho công ty, 

nghĩ đến ân đức của nhà lãnh đạo.  

Còn nhớ tôi có thấy một công ty kinh doanh đã được mấy 

chục năm, rồi sau đó gặp khó khăn. Có rất nhiều công nhân lập 

tức lấy khăn trắng, sau đó buộc ở đâu? Họ đã vây chặt lấy công 

ty, công xưởng lại, kháng nghị biểu tình. Làm như vậy có tốt 

không? Khi tôi nhìn thấy vậy thì rất đau lòng. 

Cuộc sống của một ngườ ắc có câu nói: “Sông có 

khúc, người có lúc”. Cuộc sống của một người khó tránh khỏi 

những lúc lên xuống. Một con người, một gia đình còn như vậy, 

huống hồ là một xí nghiệp thì làm sao có thể thuận buồm xuôi 

gió mãi. Khi xí nghiệp phát triển tốt, chúng ta đã ở đó làm việc 

mấy chục năm trời. Tại sao sự ăn học của con cái trong mấy 

chục năm trời được ổn định? Tại sao gia đình được ổn định bình 

thường? Kinh tế ổn đị ủa ai? Đương nhiên nhất 

định có công lao nỗ lực của các vị, nhưng không thể quên rằng 

phải có công ty, phải có ông chủ. Như vậy, họ đã phải gánh vác 
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rủi ro. Các vị hàng ngày làm xong công việc của mình là có thể 

về nhà ngủ ngon giấc. Trong thời gian các vị ngủ ngon thì có thể 

ông chủ còn đang phải nghĩ, suy nghĩ đến tiền đồ của công ty, 

còn đang nỗ lực quay vòng vốn.  

Bởi vì cha tôi làm ở ngân hàng, cho nên ông nói: “Các vị 

đừng nghĩ rằng những nhà kinh doanh này có vẻ rất nhàn rỗi. 

Thực ra từ ba giờ rưỡi chiều họ mới bận rộn”. Cho nên chúng ta 

không chỉ nhìn thấy kinh tế của những nhà làm kinh doanh có vẻ 

nhiều hơn, mà chúng ta còn phải nhìn nhận được sự đóng góp 

của họ đối với công ty nhất quyết không ít hơn chúng ta. Cho 

nên phải nghĩ đến những ân đức này, không thể gặp việc một cái 

là đã hành động theo cảm tính. Xin hỏi: Làm như vậy thì ai là 

người được lợi? Ai? Không có ai. Hơn nữa có thể công ty không 

đến nỗi phá sản, còn có thể đứng dậy được. Nhưng ngược lại, khi 

công nhân phản ứng như vậy thì ngay cả cái cơ hội đứng dậy 

cũng không còn. 

Cho nên con người chân thật không được hành động theo 

cảm tính, phải đi kiến nghị với công ty một cách có lý trí, phải 

đàm phán để đạt được sự trao đổi tốt nhất. Khi người Nhật Bản 

bất mãn với công ty của họ thì họ không đi đình công rồi vây kín 

lấy xưởng của họ. Họ cũng lấy khăn trắng buộc trên đầu nhưng 

không nói gì, chỉ viết chữ: “Kháng nghị” và vẫn tiếp tục làm 

việc. Như vậy mới làm cho công ty hoạt động bình thường. Nhà 

lãnh đạo khi nhìn thấy có nhiều người buộc khăn trắng như vậy 

thì vội vàng đến để thương lượng. Họ sẽ tìm những người quản 

lý để tìm hiểu xem có những chỗ nào trong công ty cần phải điều 

chỉnh lại thì đi điều chỉnh. Khi nhà lãnh đạo xem trọng, nhà lãnh 

đạo có thành ý để sửa đổi thì nhân viên cấp dưới cũng sẽ rất vui 

vẻ. Lúc này được gọi là: “Dĩ hòa vi quý”. Gia đình hòa thuận thì 

vạn sự đều hưng vượng. Cho nên đối với quan hệ Vua tôi, chúng 

ta cũng phải luôn luôn nghĩ đến bổn phận của chúng ta, cần luôn 

luôn nghĩ rằng chúng ta phải làm tròn đạo nghĩa. Chúng ta phải 
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tận hết cái ân nghĩa, tình nghĩa. Như vậy làm người mới hiền hậu 

và được người khác tán thành, được an ủi.  

28
Ở bài giảng trước chúng ta đã tiến vào chương thứ tư - chữ 

“Tín”. Chúng ta cũng có nói đến chữ “tín” gồm chữ “nhân” và 

chữ “ngôn” ghép thành. “Khi nói ra điều gì” thì phải “giữ chữ tín 

trước tiên”. Chữ “tín” cũng bao hàm một ý nghĩa sâu xa hơn, đó 

là tín nghĩa, đó là nghĩa vụ. Bổn phận làm người của chúng ta 

không cần phải nói ra nhưng chúng ta luôn luôn phải để trong 

lòng, luôn luôn không dám quên đi. Cho nên bài giảng trước 

chúng ta cũng nói đến mối quan hệ cha con. Có rất nhiều người 

con hiếu thảo cho dù đã xa cách với mẹ năm mươi năm, trong 

khoảng thời gian này họ vẫn không ngừng hy vọng tìm được mẹ 

để mà phụng dưỡng. Cho nên sau đó, chân thật là trời xanh đã 

không phụ người có tâm.  

Thời nhà Tống, Chu Thọ Xương đã thuận lợi tìm thấy mẹ 

của ông. Hơn nữa ông không chỉ đón mẹ về phụng dưỡng, mà 

ngay cả những người em trai, em gái mà mẹ ông sinh ra sau này 

ông cũng đón về chăm sóc. Đây là người con luôn luôn đặt bổn 

phận ở trong lòng. 

Khi ở Úc, tôi nghe cô giáo Dương giảng về “Câu chuyện đạo 

đức”, mỗi lần nghe hầu như tôi đều chảy nước mắt. Ngồi bên 

cạnh tôi là một vị bạn hữu người Hồng Kông. Anh ấy rất khôi 

ngô, một nam thanh niên cao lớn. Vì tôi nghe giảng mà cứ rơi lệ, 

anh ấy thấy tôi như vậy thì liền đưa khăn giấy cho tôi, sau đó 

cũng không dám nhìn tôi mà từ từ đẩy cái khăn giấy cho tôi. Cho 

nên anh ấy cũng có một tấm lòng hòa nhã. Tại sao tôi cứ chảy 

nước mắt mãi vậy? Bởi vì mỗi lần nghe giảng từng câu chuyện 

về Thánh Hiền, tôi đều cảm nhận được điều gì mới chân thật là 

mùi vị của bổn phận làm người. Bởi vậy mỗi lần nghe giảng, tôi 

ngồi nghe mà trong lòng cứ kêu gào, làm người phải nên như 

vậy thì mới vui sướng.  

                                                 
28

 Bắt đầu Tập 28 
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Ví dụ như cô giáo nói đến chuyện “Tử Lộ vác gạo”, khi Tử 

Lộ còn nghèo khổ, ông vẫn tận tâm, tận lực để phụng dưỡng cha 

mẹ, đều phải đi xa trăm dặm để mang gạo về. Trên đường vác 

gạo về, ông không những không cảm thấy nặng nề mà còn cảm 

thấy trong lòng rất vui sướng, rất mãn nguyện bởi ông đang tận 

hết bổn phận của người làm con. Sau này ông làm quan, giàu có 

hơn, mỗi bữa cơm đều rất phong phú nhưng ông ăn không thấy 

ngon. Người bên cạnh hỏi ông: “Thức ăn ngon như vậy tại sao 

ông ăn lại không thấy ngon?”. Tử Lộ nói: “Cha mẹ tôi đã không 

còn, họ không còn có thể cùng với tôi hưởng thụ nữa. Điều này 

so với lúc tôi còn phải vác gạo cho cha mẹ thì lúc đó ăn còn thấy 

ngon, thấy thỏa mãn”.  

Cũng có rất nhiều bạn hữu thảo luận với tôi: “Làm thế nào 

để học tập theo những giáo huấn của Thánh Hiền”. Thật ra học 

tập giáo huấn của Thánh Hiền điều quan trọng nhất là phải học 

tập tồn tâm của Thánh Hiền, phải học dụng tâm của Thánh Hiền. 

Sự tồn tâm của Thánh Hiền là luôn luôn không bao giờ dám 

quên tám chữ: “Hiếu, Đễ, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ”, 

luôn luôn phải mang theo để đối xử với người khác. Khi họ luôn 

luôn mang theo đức hạnh, vậy thì những thói quen xấu của họ tự 

nhiên không còn nữa, tự nhiên dần biến mất.  

Cho nên chúng ta đọc thuộc “Đệ Tử Quy”, cũng là luôn luôn 

lấy cái tâm của Thánh Hiền ra để quán chiếu lấy bản thân mình, 

tự mình nhắc nhở mình. Tôi tin rằng khi mở rộng giới hạn ra và 

chăm chỉ dụng công, khi công phu viên mãn thì mọi trở ngại đều 

thông suốt. Khi một người chân thật dùng tồn tâm và hành vi của 

Thánh Hiền để làm việc thì hàng ngày người đó nhất định sẽ 

được pháp hỷ sung mãn. 

Cho nên nhắc đến chữ “tín” thì đó là bởi nó là nghĩa vụ, là 

bổn phận. Chúng ta đã nói đến đạo nghĩa, ân nghĩa trong quan hệ 

của Vua tôi. Và về phương diện là bề tôi, chúng ta cũng đã nhắc 

là không được làm việc theo cảm tính, mà nên dùng lý trí để đàm 

phám, trao đổi với lãnh đạo. Thật ra tại sao giữa con người với 
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con người lại có sự xung đột? Bởi đại đa số là do khoảng cách 

quá xa, thiếu sự trao đổi, đàm phám. Thiếu sự trao đổi đàm phám 

quá lâu thì rất dễ trở thành đối lập, rất dễ mâu thuẫn, sau đó sẽ 

trở nên xung đột. Cho nên là người lãnh đạo cũng phải mở rộng 

cánh cửa đàm phám, giao lưu, phải rộng lượng tiếp nhận lời 

khuyên gián của cấp dưới. Còn cấp dưới cũng phải có trách 

nhiệm khuyên gián cấp trên. 

Quý vị thân mến! Các vị có dám khuyên can cấp trên của các 

vị không? Tôi cũng có nghe một số vị bạn hữu nói rằng: “Không 

dám!”. Thậm chí trong công ty có tới hai, ba người lãnh đạo. 

Vậy thì phải theo ai đây? Theo đúng người để mong sau này sẽ 

lên như diều gặp gió. Nếu như chúng ta dùng tấm lòng như vậy 

đi làm việc cho cấp trên thì ngày tháng không hề dễ chịu vì hàng 

ngày cứ phải thăm dò ý tứ của cấp trên qua lời nói, sắc mặt, phải 

nịnh bợ tâng bốc. Như vậy thì mệt muốn chết! Nếu như người 

lãnh đạo mà chúng ta đặt cược vào lại không được thăng tiến, 

vậy thì lúc đó chúng ta lại không giậm chân, đấm ngực ấy chứ. 

Cho nên mới nói: “Vua nào quan nấy”. Khi chúng ta đều vì công 

danh của bản thân mà phụng sự cấp trên, như vậy thì thật là mệt 

chết người đi được.  

Nếu như các vị a dua, nịnh bợ và kết quả là người cấp trên 

này được thăng chức, các vị sẽ được thăng chức theo. Chẳng lẽ 

như vậy thì cuộc đời sẽ tốt hơn sao? Chưa chắc. Có phải a dua, 

nịnh bợ cấp trên thì sự nghiệp của các vị chân thật sẽ không 

ngừng được thăng tiến? Không thể như vậy. Bởi những cấp trên 

thích a dua, nịnh bợ thì trí tuệ của họ, tầm nhìn của họ vẫn còn bị 

hạn chế. Đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện một số vấn đề, có thể 

họ sẽ bị thuyên chuyển vị trí công tác. Cho nên hiện nay chúng 

ta thấy có rất nhiều người làm quan, có thể chỉ hai tháng hoặc 

năm tháng thì mất chức. Đến khi đó, cho dù chúng ta đầu tư vào 

người lãnh đạo đó thì vẫn thành tay không. 
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Cuối cùng thì chúng ta phải nỗ lực, phải dụng tâm đặt cược 

vào đâu? Đặc biệt là công chức nhà nước thì chân thật chúng ta 

phải nên theo bổn phận của chúng ta, nên theo nhu cầu của nhân 

dân. Như vậy các vị mới có thể thẳng thắn khuyên can cấp trên 

của mình một cách không úy kị. Mà cũng do các vị tận hết bổn 

phận của mình để phục vụ nhân dân nên năng lực của các vị sẽ 

càng ngày càng tăng thêm. Khi các vị chân thật có năng lực, và 

khi người cấp trên có năng lực được thăng chức thì ông ấy 

đương nhiên sẽ phải dùng đến người thật sự có năng lực làm 

việc, có thể tin tưởng được. Đến lúc đó các vị không cần đi tìm 

cơ hội mà cơ hội sẽ tự nhiên đến với mình. Cho nên cuộc sống 

mà có thể để cho đạo pháp tự nhiên (sống một cách tự nhiên thật 

thà), thì các vị có thể “nước chảy thành sông” (khi điều kiện chín 

muồi sự việc tự nhiên sẽ thành công). Các vị cũng sẽ không phải 

sống trong sự suy tính hơn thiệt. Cho nên đây là bổn phận những 

người làm bề tôi, cần phải tận tâm mà không mong cầu đền đáp. 

Mười mấy năm trước, Đông Nam Á xuất hiện tình trạng 

khủng hoảng kinh tế. Có rất nhiều nước phải đối mặt với sự thách 

thức lớn. Hầu như có rất nhiều vấn đề về tài chính bị đổ vỡ. Khi 

đó ở Hàn Quốc có xuất hiện một hiện tượng. Đó là có một xí 

nghiệp sắp phá sản. Nhân viên xí nghiệp tự lấy tiền của mình ra 

rồi nói với lãnh đạo của xí nghiệp rằng: “Công ty của chúng ta 

không thể bị phá sản. Chúng tôi có một số tiền này, ông hãy cầm 

lấy mà dùng!”. Cho nên, đây đích thực là đạo nghĩa, tình nghĩa 

giữa Vua với tôi, giữa người lãnh đạo và người cấp dưới.  

Cảnh tượng như vậy ở đất nước chúng ta có xuất hiện không? 

Có hay không? Phải có lòng tin chứ. Điều này thấy ở Hàn Quốc. 

Vậy xin hỏi người Hàn Quốc học của ai? Đúng! Thời nay Hàn 

Quốc học văn hóa Thánh Hiền chân thật là rất vững chắc. Từ tiểu 

học đến đại học đều có hàng loạt những bài giảng về văn hóa Nho 

Gia. Hơn nữa người Hàn Quốc rất vinh dự, rất hãnh diện khi học 

được văn hóa Nho Gia. Cho nên chúng ta phải thật sự xem và hiểu 
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được pháp bảo của Tổ tiên. Nếu không, bản lĩnh của Tổ tiên chân 

thật chỉ được nước láng giềng mang ra làm rạng rỡ truyền thống 

của họ. Đó là quan hệ Vua tôi, quan hệ thứ hai trong ngũ luân. 

“Tín nghĩa” trong quan hệ vợ chồng 

Tiếp đến chúng ta hãy xem mối quan hệ vợ chồng trong năm 

quan hệ. Giữa vợ với chồng cũng phải giữ chữ “tín”. Nếu như vợ 

chồng mà không giữ chữ “tín”, vậy thì có thể sẽ dẫn đến tình 

trạng vợ chồng nghi ngờ lẫn nhau, trong lời ăn tiếng nói sẽ có sự 

công kích, chế nhạo lẫn nhau. Hàng ngày họ vẫn phải sống với 

nhau như vậy thì rất nguy hiểm. Cho nên, vợ chồng cũng cần 

“nói lời phải giữ lấy lời”.  

Thời nay nghe nói giữa vợ với chồng đều có những bí mật 

riêng của mình, đều có quỹ tiền riêng. Vậy khi chúng ta đều có 

bí mật riêng, có quỹ tiền riêng, đều không cho đối phương biết 

đến tình trạng của mình, khi chúng ta dùng tâm không chân 

thành, tâm hư vọng như vậy, liệu đối phương có thể cảm nhận 

được không? Thật ra như vậy là trong lòng không chín chắn. 

Cho dù các vị thật sự có một số tiền bên cạnh, nhưng trong lòng 

các vị hàng ngày vẫn cứ nơm nớp lo sợ. Như vậy có khi giữ 

được tiền của nhưng thân thể rất dễ bị suy yếu vì hàng ngày cứ 

phải lo cái này, sợ cái kia. Cho nên trị gia thì phải có một thái độ 

là trị gia không được có bí mật mà phải thẳng thắn. Như vậy mới 

là tốt nhất. 

Mỗi lần mẹ tôi lĩnh lương đều đưa hết tiền cho cha tôi. Cho 

nên trong nhà chúng tôi, cha tôi là người nắm giữ quyền quản lý 

kinh tế. Mẹ tôi không bao giờ hỏi han đến chuyện tiền nong. Khi 

mẹ tôi càng tin tưởng thì cha tôi dù làm trâu, làm ngựa cũng vui 

lòng. Chân thật là khi một người tin tưởng người khác một cách 

chân thành, thì họ sẽ luôn luôn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm. Mẹ 

tôi không quản lý tiền bạc, mẹ cũng không biết đi xe đạp, cho nên 

mỗi lần cần đi đâu mẹ đều nói với cha: “Cái gì em cũng không 

biết. Thật là dốt!”. Lúc đó cha tôi phục vụ một cách vui sướng, có 
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cảm giác mình rất giỏi giang. Sau này khi tôi biết lái xe thì tôi trở 

thành người phục vụ mẹ. Bởi vậy làm người cũng không cần phải 

thông minh tháo vát quá. Việc gì các vị cũng quản lý đến tận cùng 

thì người khác ở trước mắt các vị đều cảm thấy vô dụng. Đến cuối 

cùng thì các vị sẽ mệt muốn chết. Sau đó mình lại làm đến chết 

mà còn bị người ta hiềm nghi muốn chết luôn. Cho nên sự thông 

minh, tháo vát của một người cần thu vào bên trong. Không nên 

lấy sự tháo vát của mình để áp bức người khác. Cho nên đây cũng 

cần phải có đạo Trung Dung. 

Trong lời nói cũng cần phải giữ chữ “tín”, như vậy thì trong 

lòng giữa vợ với chồng nhất định sẽ cảm ơn ân đức của đối 

phương, cảm ơn đối phương đã cùng với chúng ta đi hết con 

đường còn lại của cuộc đời. Chúng ta là những người nam giới 

thì phải luôn luôn ghi nhớ rằng bởi có vợ giúp đỡ nên chúng ta 

mới làm được một việc vô cùng trọng đại. Đó là việc nối dõi 

dòng giống, từ đó gia tộc của chúng ta mới được duy trì. Chỉ 

riêng ân đức này chúng ta cũng đã không thể báo đền cho hết 

được, bởi chúng ta cũng làm không được. Có đúng vậy không? 

Cho nên “ân phải báo, oán phải quên”, khi giữa vợ với chồng 

luôn luôn biết nghĩ cho đối phương, nghĩ đến ân nghĩa của đối 

phương, thì những sự xung đột tự nhiên sẽ bỏ hết xuống. Trong 

lòng luôn luôn nghĩ đến ân nghĩa thì nhìn thấy đối phương là 

sinh lòng vui sướng. Vậy thì đâu có gì là sống với nhau không 

tốt? Khi vợ chồng chung sống tốt đẹp với nhau thì những ngày 

tháng của các vị sẽ rất là vui vẻ. 

Vào thời nhà Hán, Hán Quang Vũ Đế có một vị quan tên là 

Tống Hoằng. Ông rất liêm khiết, làm việc rất có trách nhiệm. 

Khi đó Tống Hoằng nhậm chức Ty Không, đó là quản lý công 

trình xây dựng, cũng là một chức vị quan trọng của triều đình. 

Chị gái của Hán Quang Vũ Đế là công chúa Hồ Dương khi đó 

mới góa chồng, chồng vừa mới qua đời. Hán Quang Vũ Đế nói 

chuyện với chị gái và muốn tìm cho chị gái một người chồng 
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khác, mong rằng trong đám đại thần có thể chọn ra được một 

người. Sau đó Vua hỏi chị gái rằng trong đám đại thần chị thích 

ai nhất. Công chúa Hồ Dương liền nói Tống Hoằng phong thái 

phi phàm, rất có đức hạnh. Vua Quang Vũ Đế nghe xong thì biết 

liền. Kết quả Vua Quang Vũ Đế liền gọi Tống Hoằng đến và nói 

với Tống Hoằng. Tình cảm của con người đại đa số khi phú quý 

thì hay thay đổi. Đó là khi một người sau khi trở nên giàu có thì 

sẽ thay đổi bạn bè. Một người trở nên phú quý thì sẽ thay đổi vợ. 

Thời nay, tình cảm của con người đều có xu hướng như vậy. Và 

thế là Vua nói với Tống Hoằng cái ý đó, để xem xem ông có 

đồng ý lấy chị gái Vua làm vợ không. 

Nếu như lấy chị gái của Vua làm vợ thì sẽ trở thành hoàng 

thân quốc thích, nháy mắt một cái, từ bề tôi đã trở thành quý tộc. 

Có rất nhiều người tha thiết ước mơ có được cơ hội như vậy. Tống 

Hoằng biết được ý của Vua liền nói với Vua hai câu: “Bần tiện chi 

giao bất khả vong, tào khang chi thê bất hạ đường”. Ý nghĩa của 

câu này là trong giai đoạn chúng ta gặp khó khăn bần cùng, có rất 

nhiều bạn bè đã giúp đỡ, đến khi chúng ta chân thật có được sự 

phát triển thì tuyệt đối không được quên những người bạn thuở 

hàn vi này. “Tào khang chi thê”, tào khang là chỉ cám gạo, là 

người vợ nguyên phối từ thủa hàn vi đã vất vả cùng ta xây dựng 

sự nghiệp. Cho nên Tống Hoằng không thể bỏ người vợ đó được. 

Tống Hoằng nói năng rất có học vấn. Nếu như Hoàng Đế 

nói: “Khanh có muốn lấy chị gái trẫm không?” mà ông lại lập 

tức nói với vua rằng: “Thần không thể bỏ người vợ tào khang 

được, Hoàng Thượng không biết sao?”, như vậy thì vua sẽ làm 

sao? “Tại sao lại không nể mặt ta?”. Cho nên Tống Hoằng nói 

rất có đầu có đuôi. Đầu tiên là nói tình bạn thời nghèo khổ không 

thể quên được. Rồi sau đó, ông ngừng lại một lúc để Vua suy 

nghĩ đúng là như vậy, con người cần phải trọng tình nghĩa. Tiếp 

đến, ông mới nói không thể bỏ người vợ tào khang. Như vậy thì 

Vua sẽ không làm khó dễ ông.  
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Cho nên nói năng phải có nghệ thuật, có thứ tự trước sau, có 

trọng yếu. Giống như các vị khuyên can bạn bè, nếu các vị vừa 

gặp mặt liền nói: “Nào! Hôm nay tôi sẽ nói những khuyết điểm 

của anh” thì nhất định anh ấy sẽ nghẹn họng. Trước tiên các vị 

phải nói với họ rằng gần đây họ có những việc làm tốt như thế 

này, có thể nhắc đến một, hai chuyện tốt của họ, sau đó mới nhắc 

đến chuyện cần phải sửa chữa. Như vậy mới là thứ tự của lời nói. 

Chúng ta cũng phải thuận theo tình cảm của con người. Cho nên 

mới nói: “Hiểu thấu nhân tình thì sẽ thành văn chương”. 

Tống Hoằng từ chối Vua, từ chối công chúa Hồ Dương. Tình 

nghĩa như vậy, khí phách như vậy không chỉ ảnh hưởng đến gia 

đình của ông, mà còn ảnh hưởng đến tất cả văn võ bá quan trong 

triều, thậm chí còn ảnh hưởng đến những người đọc sách của 

hơn một ngàn năm sau. Thường thì những học giả hay xem sách 

viết. Sau này khi họ càng ngày càng giàu có lên, đáng lẽ khi có 

tiền bạc rồi thì muốn thay đổi vợ, nhưng chợt xem thấy câu 

chuyện này thì họ sẽ bớt phóng túng hơn. Bởi chính khí hạo 

nhiên này có thể đứng vững với non sông.  

Tôi tin rằng sau khi Tống Hoằng từ chối việc này thì trong 

một thời gian rất dài, tất cả văn võ bá quan trong triều tuyệt đối 

không dám bỏ vợ của mình. Cho nên thái độ của người thư sinh 

là: “Động nhi thế vi thiên hạ đạo, hành nhi thế vi thiên hạ 

pháp, ngôn nhi thế vị thiên hạ tắc”, luôn luôn ôm ấp thái độ 

“học vi nhân sư, hành vi thế phạm”. Bởi vậy hành vi của ông 

mới có thể ảnh hưởng đến nếp sống của xã hội. Chúng ta cũng 

phải học theo Tống Hoằng. Một lời nói, một hành động, một cử 

chỉ của chúng ta cũng phải là tấm gương cho người nhà, cho xã 

hội. Đây là sự giữ chữ tín, giữ đạo nghĩa của quan hệ vợ chồng. 

“Tín nghĩa” trong quan hệ anh - em 

Trong quan hệ ngũ luân, quan hệ thứ tư là “huynh hữu đệ 

cung”. Anh em với nhau cũng phải giữ lời hứa. Nếu như anh 
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em không giữ chữ “tín” thì không khí gia đình sẽ có vấn đề, 

thậm chí còn phát sinh xung đột cũng chưa biết chừng. Vậy thì 

anh em cũng phải có tình nghĩa, có ân nghĩa, nên đoàn kết với 

nhau. Như vậy cha mẹ mới yên tâm. Cho nên mới nói: “Huynh 

đạo hữu, đệ đạo cung, huynh đệ mục, hiếu tại trung” (Anh 

thương em, em kính anh, anh em thuận, hiếu trong đó). 

“Huynh hữu đệ cung” trong ấn tượng của tôi là cha tôi cũng 

không nói với tôi rằng: “Con phải yêu thương chị gái!”. Tôi 

cũng không nghe thấy cha tôi nói với chị gái tôi rằng: “Con 

phải chăm sóc em trai!”. Tôi chưa bao giờ nghe thấy như vậy. 

Mà chủ yếu nhất là bản thân cha mẹ làm gương để cho chúng 

tôi thấy, diễn cho chúng tôi xem. Cho nên mới nói: “Ngôn 

giáo giả tụng, thân giáo giả tùng”. Đích thân mình thực hiện 

thì con cái các vị tự nhiên sẽ làm theo một cách vui vẻ. Nhưng 

nếu như mình không tự làm mà chỉ dùng lời nói để dạy bảo thì 

có thể bọn trẻ nghe nhiều rồi chúng sẽ không coi ra gì, cuối 

cùng còn có thể tranh cãi với các vị. 

Chúng ta hãy xem, thời nay có rất nhiều anh chị em dắt 

nhau ra tòa, chỉ vì tài sản mà tố tụng lẫn nhau. Trong “Chu Tử 

Trị Gia Cách Ngôn” có nhắc đến “Cư gia giới tranh tụng”. Một 

gia đình, một gia tộc tối kỵ nhất là tố tụng, người thân tố cáo 

nhau. Chúng ta có nói “tình người quốc pháp”, cho nên tình 

người cũng phải chú ý tới. Bởi vì mất đi tình người là bất hòa. 

Gia đình bất hòa thì không thể nào hưng vượng được. Cho nên 

trong gia đình tuyệt đối không nên tranh chấp. Khi chỉ vì tài sản 

mà dẫn tới trong gia đình có sự tranh chấp lẫn nhau thì số tài 

sản này không thể giữ lại được. Hơn nữa, anh em phát sinh 

xung đột thì đã làm một tấm gương không tốt cho con cháu đời 

sau xem.  Cho nên người xưa  mới nhắc nhở chúng ta rằng: “Cư 

gia giới tranh tụng, tụng tắc chung hung” (Trong một gia đình 

tuyệt đối không nên tranh chấp, nếu có tranh chấp cuối cùng sẽ 

dẫn đến suy bại). 
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Vào thời nhà Minh có một nữ sĩ họ Trần, cha mẹ cô mất 

sớm. Lúc đó cô còn có hai người em trai, một em mới sáu tuổi và 

một em mới năm tuổi. Cô lại đến tuổi lấy chồng, trong nhà có để 

lại một số tài sản. Kết quả là tất cả người thân đều cứ dòm ngó 

tài sản của nhà cô. Vậy thì phải làm sao? Cuộc sống luôn luôn 

cận kề với sự chọn lựa, cho nên chọn lựa phải dựa vào trí tuệ. 

Nếu như cô đi lấy chồng thì ai là người chăm sóc hai người em 

trai? Cho nên cô đã hạ quyết tâm là phải toàn tâm, toàn ý chăm 

sóc tốt cho hai người em trai. 

Cô cũng biết rằng những người họ hàng thân thích này đều 

có ý đồ muốn chiếm lấy tài sản của nhà cô. Cho nên có một hôm, 

cô lấy nến thắp sáng rực cả nhà lên, sau đó còn nấu rất nhiều 

thức ăn để ở trên bàn. Bởi cô biết những người họ hàng thân 

thích này thường xuyên đi đi lại lại quanh nhà cô, cho nên cô 

dọn sẵn tiệc rượu rồi tự mình ra ngoài mời những người thân này 

vào nhà: “Nào! Xin mời vào nhà cháu, vào nhà cháu ăn cơm!”. 

Đáng lẽ họ đến để xem có chỗ nào có thể hạ thủ được không, 

nhưng kết quả lại được cô gái họ Trần này chủ động mời vào nhà 

ăn cơm. Họ liền cảm thấy thật là hổ thẹn, sau đó nói với cô: 

“Chúng tôi vừa đi đến đây thì nến cháy hết, cho nên phải vào 

nhà của cô để mượn”. Rồi họ cùng nhau vào nhà và cùng nhau 

ăn cơm. Người nào người nấy đều rất xấu hổ, cũng không dám 

ngó nghiêng này nọ.  

Kết quả từ hôm đó trở đi, những người thân thích này cũng 

không đến dòm ngó nữa. Thứ nhất vì cô rất độ lượng, trong lời 

nói cô cũng không gây xung đột với những người thân thích này. 

Chính thái độ này đã làm thức tỉnh lòng hổ thẹn của những 

người thân thích. Hơn nữa những người thân này cũng cảm nhận 

sâu sắc được rằng cô đã hạ quyết tâm phải nuôi dưỡng em trai 

của cô trưởng thành. Sau đó thì hai người em trai của cô cũng rất 

thuận lợi mà có được gia nghiệp và sự nghiệp. Lúc cô bốn mươi 

lăm tuổi thì mới đi lấy chồng và cả đời cũng không có con. Sau 
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đó, những năm về già, hai người em trai đã đón chị của mình về 

nhà để phụng dưỡng.  

Đây là tình nghĩa, đạo nghĩa của những người làm anh, 

những người làm chị thời xưa đối với em trai, em gái của mình. 

Cho nên chúng ta là những người làm anh, làm chị thì cũng phải 

noi theo. Thật ra khi một người luôn luôn tính toán thiệt hơn, ví 

dụ như ta mà chăm sóc nhiều cho em trai thì lo sợ bản thân ta bị 

thiệt thòi, khi con người mà luôn luôn tính toán thiệt hơn thì 

cuộc sống không được vững vàng, không được vui sướng. Cho 

nên khi anh chị em gặp khó khăn thì chúng ta phải hết sức đi 

giúp đỡ mới phải. 

Ở Thẩm Quyến của chúng tôi có một cô giáo, em chồng 

của cô làm việc tại Hawai. Cuộc sống ở Hawai rất khó khăn, 

chồng của cô nói với vợ rằng: “Anh muốn gửi hết số tiền tích 

cóp của vợ chồng mình trong hai, ba năm nay để giúp đỡ em 

gái anh, bởi vì em gái anh ở bên đó đang rất khó khăn”. Nếu 

đây là chồng của các vị, các vị phải trả lời làm sao? Các vị lúc 

đó phải nghĩ được rằng: “Rộng lượng thì phúc lớn”, phải nghĩ 

được rằng người quân tử phải thành toàn ý tốt cho người khác. 

Các vị phải thành toàn tấm lòng yêu thương em gái của chồng 

mình, hơn nữa cũng là thành toàn tấm lòng hiếu của chồng 

mình. Bởi cha mẹ anh ấy khi thấy người anh chăm sóc cho em 

gái như vậy, trong lòng họ sẽ yên tâm biết bao. Kết quả người 

vợ liền nói: “Anh làm như vậy em rất bội phục và cũng rất 

đồng tình, em sẽ giúp anh đi chuyển tiền”. Khi vợ chồng đều 

giúp đỡ lẫn nhau như vậy, thì tin rằng tình cảm họ dành cho 

nhau càng ngày sẽ càng đậm đà, khăng khít hơn. Tuy chúng ta 

có bỏ tiền ra, nhưng ngược lại có được một gia đình hòa thuận, 

vui vẻ. Tục ngữ có câu: “Gia đình hòa thuận, vạn sự hưng”. 

Vạn sự đã hưng vượng rồi thì còn sợ gì sau này không có tiền? 

Cho nên trong cuộc sống, chúng ta cần tận hết nghĩa vụ. Cuộc 
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sống phải nhìn cho xa, trông cho rộng, không nên tính toán 

thiệt hơn. Đây là đạo nghĩa giữa anh chị em. 

“Tín nghĩa” trong quan hệ bạn bè 

Chúng ta hãy xem mối quan hệ thứ năm, bạn bè có sự tín 

nhiệm. Bạn bè với nhau không những phải giữ chữ “tín” mà 

còn phải có sự tín nghĩa và nghĩa vụ của bạn bè. Vào thời nhà 

Hán có người học trò tên là Trương Thiệu và Phạm Thức. Hai 

người họ cùng học trong Thái Học, tình cảm rất là tốt. Sau này 

thì mỗi người đều về quê nhà của mình và ước hẹn vào ngày 

này hai năm sau Phạm Thức sẽ đến nhà thăm Trương Thiệu. 

Kết quả qua hai năm, Trương Thiệu nói với mẹ mình rằng: 

“Hôm nay bạn của con sẽ đến nhà”. Mẹ anh nói: “Lời hẹn ước 

của hai năm trước, theo mẹ nghĩ thì anh ấy có thể đã quên mất 

rồi. Hơn nữa nhà của hai người lại cách xa vạn dặm như vậy”. 

Nhưng Trương Thiệu vẫn nói: “Bạn con là người rất biết giữ 

chữ tín, anh ấy nhất định sẽ đến”. Cho nên người mẹ cũng bắt 

đầu chuẩn bị thêm một số món ăn. Quả nhiên Phạm Thức đã 

đúng hẹn đến nhà của Trương Thiệu làm khách. Đương nhiên 

là “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”, tình cảm của họ theo 

năm tháng mà càng ngày càng thắm thiết. 

Sau đó Trương Thiệu bị bệnh nguy kịch, Trương Thiệu dặn 

dò với vợ rằng: “Nhất định phải đi tìm bằng được Phạm Thức và 

bảo với anh ấy rằng tôi sắp không xong rồi, mời anh ấy đến tiễn 

tôi”. Người vợ liền cho người gấp rút đi báo tin cho Phạm Thức. 

Vì thời gian quá gấp rút, Phạm Thức nghe được tin liền vội vàng 

đến quê của Trương Thiệu nhưng họ đã đem đi chôn rồi. Nhưng 

khi Phạm Thức chưa đến thì những người làm công việc mai 

táng ở đó đo đạc tính toán thế nào cũng không chuẩn, đều không 

có cách gì để hạ quan tài xuống. Họ cứ dùng dằng như vậy mãi 

cho đến khi Phạm Thức đến thì lập tức đo đạc chính xác luôn. 

Phạm Thức đã tự mình an táng cho bạn.  
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Trương Thiệu muốn tìm Phạm Thức đến để giúp lo hậu sự 

cho mình vì rất tín nhiệm đối với bạn của mình. Hơn nữa ông 

còn biết rất rõ rằng bạn mình không chỉ giúp lo cho hậu sự của 

mình, mà nhất định còn giúp mình chăm sóc cho vợ con của 

mình nữa. Cho nên tình nghĩa bạn bè của thời ngày xưa là như 

vậy. Chúng ta nghe xong cũng rất là cảm động. 

Vào thời ngày xưa còn có một người học trò tên là Chu Huy 

học ở trường Thái Học. Chu Huy gặp được một người bạn tên là 

Trương Kham. Hai người cùng học một lớp nhưng cũng không 

hay nói chuyện với nhau. Trương Kham luôn quan sát xem cái 

anh chàng Chu Huy này là người như thế nào, sau đó đã bị lời 

nói và hành vi của Chu Huy làm cho cảm động, cảm thấy anh ấy 

là một người đáng được tin cậy. Cho nên, có một hôm Trương 

Kham nói với Chu Huy rằng: “Tôi muốn gửi vợ tôi cho anh 

chăm sóc”. Trương Kham biết rõ được rằng ngày tháng của mình 

không còn nhiều nữa. Trương Kham nói như vậy là vì rất tin 

tưởng Chu Huy nhưng Chu Huy cũng không nói năng gì.  

Không bao lâu sau thì Trương Kham Trương qua đời. Kết 

quả khi Chu Huy biết được tin này liền dẫn theo con trai đến nhà 

Trương Kham, tặng cho gia đình Trương Kham rất nhiều đồ ăn, 

thứ mặc. Con trai của Chu Huy thấy vậy thì rất buồn phiền nói 

với cha rằng: “Cha à! Cha chưa bao giờ qua lại với người này, 

đến khi ông ấy chết, sao cha lại giúp đỡ ông ấy nhiều như vậy?”. 

Con trai của Chu Huy đã có sự hoài nghi như thế. Chu Huy liền 

nói với con rằng: “Trước kia Trương Kham có nhờ vả cha chăm 

sóc cho vợ của ông ấy. Ông ấy có thể yêu cầu cha như vậy là thể 

hiện rất tín nhiệm cha. Ông ấy đã xem cha như tri kỷ cho nên 

trong lòng cha cũng xem ông ấy như bạn rồi”.  

Người thời xưa không bao giờ muốn làm trái với ý nghĩ 

trong lòng mình. Nếu như Chu Huy làm trái với suy nghĩ của 

mình thì lương tâm của ông ấy sẽ bất an. Bởi vậy cho dù không 



CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC  

Hoclamnguoi.edu.vn Page 157 
 

có sự giao hảo thắm thiết, nhưng một khi đã coi Trương Kham 

như bạn bè thì phải tận hết nghĩa vụ của bạn bè. 

Vậy giữa bạn bè với bạn bè có những gì cần phải tận hết 

nghĩa vụ? Thứ nhất đương nhiên là phải khuyên can lẫn nhau. 

Cho nên mới nói: “Thiện tương khuyến, đức giai kiến. Quá bất 

quy, đạo lưỡng khuy” (Cùng khuyên thiện, cùng lập đức. Lỗi 

không ngăn, đôi bên sai). Nếu như bạn bè có lỗi lầm mà chúng ta 

không đi khuyên can, như vậy là chưa tận hết trách nhiệm của 

bạn bè.  

Cho nên, bạn bè phải tận hết 5 nghĩa vụ: 

 Thứ nhất là khuyên can;  

 Thứ hai là phải quan tâm;  

 Thứ ba là phải khen ngợi lẫn nhau, “đạo nhân thiện, tức 

thị thiện. Nhân tri chi, dũ tư miễn” (Khen người thiện, tức là tốt. 

Người biết được, càng tốt hơn), nói người khác tốt tức là mình 

cũng tốt, người người biết vậy càng ngày càng muốn noi theo;  

 Thứ tư là không nói xấu gia đình bạn, không được nói 

những việc không tốt trong gia đình của bạn bè cho người khác 

biết. Như vậy là không có đạo nghĩa;   

 Cuối cùng, thứ năm là phải có đạo nghĩa về tiền tài.  

Điều thứ nhất: “Khuyên can”.  

Trong bài giảng chúng ta đặc biệt nói rất nhiều về vấn đề 

“khuyên can”. Tại làm sao vậy? Bởi vì xã hội thời nay rất phức 

tạp. Mỗi người chỉ có một đôi mắt nên không thể lo lắng, bao 

quát hết tất cả các phương diện được. Cho nên cha mẹ và con cái 

rất quan trọng. Cấp trên với cấp dưới của mình cũng rất quan 

trọng, và cả sự nhắc nhở của vợ, chồng, anh chị em, bạn bè của 

mình nữa. Bởi khi có người nhắc nhở thì chúng ta mới có thể 

hiểu được nhiều đạo lý hơn. Thứ nhất chúng ta có thể tiếp thu sự 

khuyên can của người khác. Thứ hai là cũng hiểu được làm thế 
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nào để khuyên can người thân, bạn bè. Cho nên chủ đề này được 

nói đến rất nhiều. 

Điều thứ hai: “Quan tâm”.  

Quan tâm người khác chân thật là điều mà chúng ta phải 

luôn luôn thực hiện. Chúng ta không thể dạy bảo con cái mà nói 

với chúng rằng: “Người thân và bạn bè của con thì con mới được 

quan tâm, còn những người khác thì không cần”. Dạy bảo con 

cái như vậy có đúng không? Con người chỉ có một trái tim. Sao 

một trái tim mà lại có thể chia làm hai để sử dụng? Khi con cái 

đã lạnh nhạt với những người xa lạ, thì chúng rất khó có thể cảm 

ơn ân nghĩa của người thân. Nhưng khi con cái có tấm lòng quan 

tâm đến tất cả mọi người, vậy thì người thân nhất của chúng là 

cha mẹ, anh chị em, có lý nào chúng không quan tâm chăm sóc! 

Cho nên chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở con cái, ví dụ 

như nhìn thấy những người có khả năng đi lại không thuận tiện 

thì phải càng nên cung kính. Bởi tâm lý của người đó, bởi người 

đó sinh ra đã có một chút không thuận lợi, nếu như chúng ta lại 

dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn họ thì càng làm cho họ thêm khó 

chịu. Chúng ta cũng từ những điều nho nhỏ như vậy mà nuôi 

dưỡng tấm lòng từ bi của con cái. Ví dụ như khi đi trên xe buýt, 

chỉ cần nhìn thấy có người già cả hoặc phụ nữ hay trẻ nhỏ thì 

chúng ta lập tức chỉ dẫn để con cái nhường chỗ. Đây là nuôi 

dưỡng tấm lòng quan tâm người khác của con cái. 

Quan tâm đến bạ ỉ quan tâm đến một mình 

anh ấy, mà còn phải “Yêu ai yêu cả đường đi lối về”. Khi các vị 

kính trọ ủa anh ấy thì anh ấy sẽ rất vui mừng, thậm 

chí anh chị em của anh ấy cũng rất vui vẻ. Các vị và gia đình, 

thậm chí gia tộc của anh ấy cũng sẽ cư xử với nhau rất tốt. Cho 

nên mới gọi là: “Yêu ai yêu cả đường đi lối về”. Thường thì khi 

chúng ta gọi điện thoại, khi hai ba tháng mà chưa có liên lạ

nhau, thì khi gọi điện thoại các vị đừ ấy: “Mẹ 
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của anh có khỏe không? Gần đây cha của anh có khỏe không?”. 

Tuy chỉ là một câu hỏi rất đơn giản nhưng cũng làm cho lòng đối 

phương cảm thấy ấm áp.  

Hiện nay chúng ta cũng đã được học “Đệ Tử Quy”. Các vị 

không chỉ quan tâm đến cha mẹ anh ấy, càng quan trọng hơn là 

các vị có thể quan tâm đến sự giáo dục con cái của họ. Bởi hiện 

nay hầu như các bậ ều đau đầu về vấn đề giáo dục 

con cái. Cho nên chúng ta phát triển hơn một năm nay thì có rất 

nhiều gia đình đã nắm được phương pháp giáo dục, và sự chuyển 

biến của các gia đình cũng tương đối lớn. 

Có một bà mẹ, khi tôi giảng bài ở Thẩm Quyế ả gia đình 

cô ấy, chồng cô và bốn đứa con cùng đến. Những đứa con cũng 

đều mười mấy tuổi rồi, có đứa học cấp hai, học cấp ba, đều cùng 

nhau đến nghe diễn giảng. Kết quả rất thú vị. Người mẹ này có 

một chút chuyện không vui trong quan hệ vợ chồng. Sau khi nghe 

giảng xong cô ấy liền nói với tôi rằng lẽ ra cô ấy chỉ nhìn thấy đối 

phương có lầm lỗi, nhưng sau khi nghe xong thì biết được tâm 

pháp, cái hạt nhân của Nho Gia chúng ta. Đó được gọi là: “Hành 

hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ”. Cô suy nghĩ lại thì cảm thấy mình 

còn có những việc chưa tốt, không có tư cách để chê bai đối 

phương. Và đối với con cái cũng vậy, trước đây lúc nào cô cũng 

thấy con cái sai sót chỗ này, sai sót chỗ kia. Bây giờ nghĩ lạ cô 

ấy ằng: “Có phải mình vẫn chưa làm ra tấ

cho con cái noi theo?”. Cô hồi tâm chuyển ý và chướng ngại tự 

nhiên dần biến mất. Cho nên chúng ta phải quan tâm đến bạn bè, 

rồi tiến thêm một bước quan tâm đến gia đình của họ, quan tâm 

đến cuộc sống của họ. 

Điều thứ ba: “Khen ngợi”   

Chúng ta đi trên đường đời thì tình cảm nhiều khi cũng lên 

xuống thất thường, nhiều lúc đặc biệt cần có sự ủng hộ của bạ

ần sự an ủi của bạn bè. Có một câu nói rằng: “Văn nhân 

tương khinh”. Tại sao lạ Văn nhân tương khinh”? Đó là có 
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sự ngạo mạn, thậm chí còn có lòng đố kỵ. Khi người văn nhân 

này, người học trò này khởi lòng khinh mạn đối với người khác, 

cảm thấy học vấn của mình, văn chương của mình rất giỏi, còn 

người khác thì kém cỏi, khi anh ấy có ý nghĩ như vậy thì thật ra 

anh ấy đã bị sa ngã rồi. Học vấn cả cuộc đời này của anh ấy không 

thể thành tựu được. Cho nên mới nói: “Học vấn thâm thời ý khí 

bình”, người thật sự có học vấn nhìn tất cả mọi người đều bình 

đẳng, đều vui mừng như nhau. Sao lại có thể khinh mạn được! 

Cho nên chúng ta là những người học sách Thánh Hiền thì 

phải đối trị với sát thủ của chính bản thân mình - đó là lòng đố 

kỵ. Hơn nữa, khi lòng đố kỵ phát ra, không những chính mình bị 

tổn thương, không những đối phương bị ảnh hưởng, mà vấn đề 

nghiêm trọng hơn là chúng ta sẽ làm cho người trong xã hội bị 

ảnh hưởng. Ví dụ như người học trò này rất có đức hạnh, có 

nhiều người học tập theo anh ấy. Nếu vì các vị đố kỵ anh ấy, 

thậm chí dùng lời lẽ để phỉ báng anh ấy, làm cho số đông người 

xung quanh mất đi lòng tin đối với anh ấy, thì cái tội này của các 

vị càng ngày càng lớn.  

Nếu như một người nơi nơi đều đố kỵ người khác, thì nhất 

định đầu óc của người này càng ngày càng không được linh hoạt. 

Bởi vì người này đã ngăn cản người khác cơ hội học tập giáo 

huấn Thánh Hiền, học tập trí tuệ. Cho nên, pháp “bố thí” thì gặt 

được sự thông minh, trí tuệ. Ngược lại, ngăn cản “bố thí” pháp 

của người khác thì sẽ có kết quả ngu đần.  

Chúng ta phải mở rộng tấm lòng để tán thưởng người khác, 

tận lực để thực hiện: “Đạo nhân thiện, tức thị thiện. Nhân tri chí, 

dũ tư miễn” (Khen người thiện, tức là tốt. Người biết được, càng 

tốt hơn), “kiến nhân thiện, tức tư tề. Tùng khứ viễn, dĩ tiệm đề” 

(thấy người tốt, nên sửa mình. Dù còn xa, cũng dần kịp). Khi 

giữa bạn bè với bạn bè đều có thể tùy hỷ lẫn nhau, khen ngợi lẫn 

nhau, vậy thì đoàn thể mới tốt đẹp được. Hoặc là giới học thuật 
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cũng vậy, đều sẽ tràn đầy không khí vui vẻ, hòa thuận. Cho nên 

chúng ta cần phải khen ngợi người khác. 

Điều thứ tư: “Không nên nói xấu chuyện gia đình của bạn”  

Bởi vì bạn bè có tin tưởng thì họ mới đem những chuyện 

riêng tư của gia đình họ ra để thảo luận với chúng ta, cho nên 

những lời nói này chúng ta đặc biệt phải thận trọng, không được 

nói ra ngoài. Bởi có khi các vị nói ra ngoài, sẽ bị những người có 

tâm xấu cố ý thêu dệt thành những tin nhảm làm tổn thương tấm 

lòng của bạn mình, hoặc là gia đình của họ. Cho nên khi người 

khác đã thật lòng, thật dạ thì chúng ta cũng phải cẩn thận với lời 

nói của mình. Đương nhiên có rất nhiều chuyện riêng tư trong gia 

đình, chúng ta cũng không nên nói khắp nơi cho mọi người biết.  

Ví dụ như chồng mình có việc gì không tốt mình cũng đều 

rêu rao cho tất cả hàng xóm nghe, rêu rao với tất cả bạn bè, rêu 

rao đến cuối cùng thì những lời này có thể sẽ truyền đến tai 

chồng mình. Anh ấy nhất định sẽ nổi cơn tam bành. Đến lúc đó 

quan hệ giữa vợ chồng sẽ bị ảnh hưởng rất không tốt. Hơn nữa 

không chỉ quan hệ giữa vợ chồng không tốt, mà còn làm cho 

người khác xem thường, khinh khi các vị. Thậm chí họ cũng sẽ 

không tôn trọng đối với chồng của các vị. Như vậy thì thật là 

không tốt. Cho nên đối với chồng thì người vợ cũng cần phải 

“xấu che, tốt khoe”. Nếu như có một hôm, anh ấy nhận ra mình 

đã làm nhiều việc không được tốt, thế mà vợ mình lại khen ngợi 

mình ở khắp mọi nơi, lại còn tán thưởng mình thì anh ấy nhất 

định sẽ cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn, không thể phụ lòng 

mong chờ của vợ mình được. Điều này cũng rất là quan trọng, 

bởi vậy không nên đem những chuyện xấu của gia đình ra nói.  

Điều thứ năm: “Phải có đạo nghĩa về tiền tài”.  

Chữ “tài” ở đây không chỉ có nghĩa là tiền tài, đồ vật. 

Chúng ta còn có thể suy rộng nghĩa ra là nội tài và ngoại tài. 

Nội tài là chỉ sức lao động, kinh nghiệm, trí tuệ. Ngoại tài mới 
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là tiền bạc, mới là đồ vật. Bởi vì con người khó tránh khỏi lúc 

lên, lúc xuống, cho nên khi bạn bè chân thật gặp phải trường 

hợp cấp bách, ví dụ như cha mẹ anh ấy bị bệnh nặng, một lúc 

anh ấy không thể chuẩn bị được nhiều tiền như vậy  thì chúng 

ta “phải cứu người khi nguy cấp”, phải giúp đỡ anh ấy khi 

chúng ta có năng lực. “Huệ bất tại đại”, ân huệ không phải ở sự 

giúp đỡ nhiều hay ít, “tại hồ đương ách”, mà trong thời điểm 

nguy cấp các vị có thể giúp đỡ quan tâm đến anh ấy như vậy thì 

anh ấy sẽ rất cảm động. Đây là đạo nghĩa về tiền tài giữa bạn bè 

với bạn bè.  

Tôi còn nhớ khi còn nhỏ, vào đầu năm học có một số họ 

hàng thân thích không có tiền nộp học cho con cái. Cha tôi nhất 

định lấy tiền ra để giúp đỡ. Hơn nữa khi mang số tiền này ra, tôi 

còn cảm thấy thái độ của cha tôi ngoài sự thành khẩn ra, còn có 

thái độ là không muốn người ta trả lại tiền cho mình, đều coi như 

sự giúp đỡ lẫn nhau giữa những người thân. Cho nên những lời 

nói, những hành động của cha mẹ sẽ có ảnh hưởng và làm thay 

đổi con cái một cách bất tri, bất giác.  

29
Chúng ta đã nói đến “đạo nghĩa”, “tín nghĩa” giữa bạn bè 

với nhau, cũng nhắc đến giữa bạn bè phải khuyên can lẫn nhau, 

quan tâm lẫn nhau, khen ngợi, tán thưởng lẫn nhau. Thật ra, khi 

các vị khen ngợi người khác thì tự mình cũng được xông mùi 

thơm đó. Tiếp đến là không được nói những việc xấu trong gia 

đình, và cuối cùng là đạo nghĩa về tiền tài. Tài có hai loại là 

ngoại tài và nội tài. Nội tài là dùng sức lao động của mình, dùng 

kinh nghiệm, trí tuệ của mình để giúp đỡ bạn bè.  

Tục ngữ có câu: “Cứu cấp không cứu bần”. Quý vị thân 

mến! Cái gì được gọi là bần? Không có tiền thì được gọi là bần 

ư? Hiện tại anh ấy không có tiền nhưng sau này sẽ lại có. Chỉ 

cần anh ấy có chí khí, chỉ cần anh ấy chịu học hỏi. Cho nên sợ ở 

                                                 
29

 Bắt đầu Tập 29 
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đây là sợ anh ấy ngay cả ý chí, ngay cả cái tâm muốn học hỏi 

cũng không có. Như vậy mới chân thật là bần cùng. Cho nên khi 

đối phương có thái độ như vậy, các vị có lấy tiền ra giúp đỡ thì 

họ càng ngày sẽ càng ỷ lại, thậm chí càng ngày càng cảm thấy lẽ 

đương nhiên phải như vậy. Đáng nhẽ là chúng ta giúp đỡ họ 

nhưng cuối cùng lại thành ra hại họ. 

Cho nên, giúp đỡ người khác cũng cần dùng trí tuệ của 

chúng ta, nếu không sẽ trở thành “Dùng tâm thiện đi làm việc 

ác”. Ví dụ như đối phương không có nhận thức phải có trách 

nhiệm đối với gia đình, anh ấy thường xuyên đi uống rượu và lại 

đến mượn tiền của các vị. Các vị không được cho họ mượn. 

Nhưng các vị lại không thể đuổi anh ấy đi bởi như vậy sẽ gây 

oán thù. Lúc này các vị phải gọi họ vào nhà và ngồi xuống, chỉ 

cần các vị có nguyên tắc thì anh ấy sẽ không thể đụng vào tiền 

của các vị được. Nhưng mỗi lần ngồi xuống thì các vị cũng phải 

giảng cho anh ấy một, hai câu cái đạo lý làm người, thậm chí kể 

cho anh ấy nghe một số kinh nghiệm thực tế trong công việc của 

các vị, hoặc là kinh nghiệm tự mình cổ vũ mình, phải chỉ bảo 

cho anh ấy để anh ấy có thể tích lũy được trí tuệ, năng lực trong 

công việc. Đương nhiên là nhất định phải chuẩn bị một cuốn “Đệ 

Tử Quy” để tặng cho anh ấy.  

Người lớn rất coi trọng thể diện, cho nên các vị không thể 

nói: “Anh hãy học cho tốt quyển sách này vì anh chưa học được 

tốt quyển sách này đâu”. Không nên nói như vậy! Chúng ta nói 

năng phải có nghệ thuật khéo léo: “Anh có đứa con trai rất là 

đáng yêu”. Nói chung các vị hãy tìm những điều tốt đẹp để nói: 

“Con của anh rất đáng yêu, quyển sách này là tặng cho con anh 

để học tập, sau này cháu nhất định sẽ thành đạt. Nhưng Thánh 

nhân của chúng ta có dạy rằng giáo dục thì phải “thượng sở thi, 

hạ sở hiệu” (trên làm dưới noi theo), cho nên chúng ta là cha mẹ 

thì phải làm gương cho con cái noi theo”.  
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Các vị cũng đừng nói rằng: “Anh không làm gương tốt, có 

đúng vậy không?”. Các vị cứ nhẹ nhàng, khéo léo để khuyên anh 

ấy, tin rằng từng chút, từng chút một cũng sẽ làm cho quan niệm 

của anh ấy từ từ thay đổi. Điều này cũng phải dựa vào tấm lòng 

của chúng ta thật sự tin tưởng vào điều “nhân chi sơ, tính bản 

thiện” hay không. Phải chân thành như vậy, tâm phải bình đẳng 

như vậy thì chúng ta mới làm được. 

Cho nên, chúng ta có “đạo nghĩa về tiền tài” thì cái “tài” này 

không phải là tiền tài, mà là nói về những kinh nghiệm, trí tuệ 

của chúng ta. Đợi đến khi anh ấy cũng học được những kinh 

nghiệm, phương pháp, trí tuệ này, thì tin rằng anh ấy cũng có thể 

chăm sóc rất tốt cho gia đình của mình. Cho nên sự giúp đỡ của 

các vị không chỉ là giúp trong một chốc, một lát, mà là giúp ích 

cả đời. Đây là chúng ta nhắc đến đạo nghĩa, tín nghĩa không cần 

dùng lời để nói giữa bạn bè với nhau.  

Ngoài những nghĩa vụ cần có trong năm mối quan hệ ra, 

chúng ta cũng nên nghĩ lại rằng hôm nay có được những giáo 

huấn của Thánh Hiền là từ đâu mà có. Mấy nghìn năm nay, 

những Thánh nhân đã phải tốn không biết bao nhiêu mồ hôi và 

công sức, có rất nhiều kinh nghiệm khắc cốt ghi tâm thì mới để 

lại được những tinh túy của trí tuệ như vậy. Tuyệt đối không phải 

ngẫu nhiên mà có.  

Mấy năm trước tôi có nghe thầy của tôi là Hòa Thượng Tịnh 

Không có giảng một đạo lý. Hòa Thượng nói: “Trong bốn nền 

văn minh cổ đại của toàn cầu, hiện giờ chỉ còn lại có một”. Đó 

là  nước nào? “Trung Quốc”. Câu trả lời rất đúng.  

Vậy có phải Tổ tiên của bốn nền văn minh cổ đại này ở trước 

mặt Thầ ầ ằng: “Nào! Mọi 

người hãy bốc thăm! Ai bốc được thì không bị diệt vong”. Ai bốc 

được thì không bị diệt vong và may mà Tổ tiên người Trung 

Quốc bốc thăm được. Tốt quá! Không bị diệt vong. Có phải như 
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vậy không? Có kết quả ải có nguyên nhân. Vậy tại sao 

những nền văn minh khác bị diệt vong mà chúng ta ị 

diệt vong? Điều này quyết không phải là ngẫu nhiên. Cho nên lời 

nói này của thầ ự chú ý của tôi đều tập trung cao 

độ ừ trước tới giờ ến vấn đề này. 

Tiếp theo Hòa Thượng lại nói, Tổ tiên hiểu được rất nhiều về 

cuộc đời, ví dụ như có câu: “Nhân sinh thất thập cổ lai hi”. Có 

rất nhiều người khi đến tuổi bốn mươi, năm mươi, khi chợt 

ngoảnh lại nhìn con đường mấy chục năm trước đã đi thì họ chợt 

có một sự cảm khái. Họ sẽ nói: “Giá như cho mình đi lại một lần 

nữa trên con đườ ất định mình sẽ không 

phạm phải nhiều lỗi lầ ”. Cuộc đời lúc nào cũng có 

những niềm ân hận như vậy thì thật không viên mãn. Cũng bởi 

Tổ tiên chúng ta hiểu được rằng nếu như trí tuệ này không

ỗi một con người đều phải mò 

mẫm từ đầu trong đường đời của họ. Và cũng bởi sự yêu thương 

con cháu đời sau, thậm chí là yêu thương tất cả nhân loạ

ể đem trí tuệ mấy nghìn năm truyền thừa không gián 

đoạn cho đời sau, cho nên Tổ tiên mới phát minh ra công cụ để 

truyền thừa trí tuệ được gọi là: “Văn ngôn văn” (thể văn cổ của 

Trung Quốc). 

Một người có thể làm ra một việc rất vĩ đại tuyệt đối cũng 

đều bắt đầu từ ý niệm của người đó. Xuất phát từ sự yêu thương 

như vậy thì sẽ có được một phương pháp tốt. Cho nên Tổ tiên 

chúng ta đã quan sát và thấy rằng nếu không tách riêng ngôn ngữ 

và chữ viế ền lại đượ

ể lại chữ viết, để lại rất nhiều 

văn chương nhưng bây giờ thì các nhà sử học, các 

ắc đã hiểu. Những lưu vực lưỡng hà 

cũng có để lại chữ viết, nhưng bây giờ không có mấy ai xem mà 

hiểu được. Ngay cả chữ ểu thì nói gì hiểu được 

ý nghĩa của nó.  
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Tôi cũng từng nói chuyện với một người bạn. Anh ấy nói 

anh rời xa quê hương đã hai mươi năm, khi trở về và nói 

chuyện với bạn bè người thân thì đã có một số từ ngữ anh 

nghe mà không hiểu, hoặc là tôi nghe không hiểu. Ngôn ngữ 

hai mươi năm là có sự thay đổi nhỏ

có sự thay đổ ớn. Nếu như viết văn mà cũng giống như lời 

nói thì những bài văn mà người của hai nghìn năm trước viết, 

các vị ểu. Cho nên, chúng ta mới 

hiểu được một điều rằng tất cả nhữ

viết theo ngôn ngữ của thờ văn ngôn văn”. 

Tất cả những trí tuệ của mấy nghìn năm đề văn 

ngôn văn” để viết. Khi hiểu được “văn ngôn văn” thì chúng ta 

có thể trực tiếp là đệ tử của Khổng Phu Tử hơn hai nghìn năm 

trước, và cũng có thể làm đệ tử của Mạnh Phu Tử. Bởi vậy, thể 

loại “văn ngôn văn” có thể siêu việt thờ

giúp chúng ta học tập trí tuệ của Thánh nhân. Cho nên, 

“văn ngôn văn” là ân huệ to lớn nhất mà Tổ tiên chúng ta để 

lại cho con cháu đời sau. 

Khi tôi nghe đến đây thì trong lòng cảm thấ ổ 

thẹn. Bởi môn ngữ ợc tốt cho lắ

học cấp ba, khi đến tiết học “văn ngôn văn”, tôi thường ngủ gật. 

Sau khi nghe xong những điều này thì cảm thấy Tổ tiên chúng ta 

đã dùng tính mệnh của họ để

chúng ta lại vứ

Đây là những giọt nước mắt của sự hổ thẹn. Vì bình thường chỉ 

cần có bạn bưng cho tôi một tách trà thì tôi đã cảm ơn họ rất 

nhiều rồ Tổ nghìn

ệnh để thành toàn cho con cháu đờ

ta lại coi như không nhìn thấy.  

Cho nên tôi lập tức có một ý nghĩ, nhất định phải học tập văn 

cổ, phải cố gắng học tập Kinh điển Thánh Hiền cho tốt. Sau đó 

khi bắt đầu mở những quyển Kinh sách như “Đệ Tử Quy”, mở 
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“Luận Ngữ” ra thì tôi chợt cảm thấy hình như không còn khó như 

trướ . Hình như khoảng cách vớ tôi cảm 

thấy gần hơn, xem được một câu thì hoan hỷ một câu. Vậy mà 

trước đây, sao mình lại nghĩ xa xôi như vậy? Chỉ toàn lo xa. Tại 

sao trước đây tôi cảm thấy rất khó? Tại sao sau khi chảy nước mắt 

thì tôi lại cảm thấy không khó nữa? Từ câu chuyện này chúng ta 

cũng có thể hiểu được sâu sắc câu giáo huấn được gọi là: “Nhất 

thiết pháp tùng tâm tưởng sinh” (tất cả các pháp đều do tâm 

tưởng sinh).   

Quý vị thân mến! Chướng ngại ở trong tâm. Tự mình cảm 

thấy rất khó thì nó sẽ rất khó. Khi các vị buông bỏ chướng ngại 

ấy xuống thì nó không còn khó nữa. Cho nên khi chúng ta chân 

thật có được nhất niệm tâm sám hối, thì nhất niệm tâm đó sẽ 

chân thật làm hoàn thành sứ mệnh, để làm cho thích hợp với 

những Kinh điển này. Cho nên, nếu chúng ta có thể học tốt “văn 

ngôn văn”, thì nhất định chúng ta học tập sẽ càng tốt hơn nữa. 

Phương pháp học “văn ngôn văn” cũng rất đơn giản. Thầ

ừng nói, chỉ cần các vị học thuộc năm mươi 

(50) bài văn cổ thì các vị có thể xem được “văn ngôn văn”. Nếu 

như các vị thuộc một trăm (100) bài văn cổ thì các vị có thể viết 

được “văn ngôn văn”. Năm mươi (50) bài có khó lắm không? 

Không khó. “Đệ Tử Quy” không có nhiều bài như vậy. Đệ Tử 

Quy của chúng ta tính ra có sáu (6) bài: Nhập Hiếu, Xuất Đễ, 

Cẩn, Ngôn, Ái Chúng, Thân Nhân xem ra hơi ngắn cho nên ghép 

cùng với “Dư Lực Học Văn” là thành sáu (6) bài. Các vị đọc 

“Hiếu Kinh” có mười tám (18) chương. Thật ra đọc năm mươi 

(50) bài văn cổ không khó, một trăm (100) bài cũng không khó. 

Quan trọng nhất là phải bền lòng: “Khoan vi hạn, khẩn dụng 

công. Công phu đáo, trệ tắc thông” (thời gian ít, cần chăm chỉ. 

Công phu đủ, đọc liền thông). Cho nên, một tuần chúng ta chỉ 

cần thuộc ba trăm (300) chữ là được, ba trăm (300) chữ không 

nhiều. “Đệ Tử Quy” có một nghìn không trăm tám mươi chữ 



GIẢNG GIẢI ĐỆ TỬ QUY - PHÉP TẮC NGƯỜI CON 

Hoclamnguoi.edu.vn Page 168 

 

(1.080 chữ). Nếu chúng ta một tuần thuộc ba trăm (300) chữ thì 

một năm sẽ thuộc hơn một vạn (10.000.000) chữ, lúc đó thực lực 

của chúng ta rất hùng hậu. Cho nên sự thành công chân thật là ở 

chỗ bền lòng. Các vị chỉ cần kiên trì một, hai tháng thì đảm bảo 

rằng các vị nhất định sẽ càng học càng vui sướng. Bởi vì ý nghĩa 

của “văn ngôn văn” rất sâu rộng. Mỗi lần các vị đọc thì chỗ hiểu 

của các vị sẽ không giống lúc trước. Tùy theo thực tiễn của 

chúng ta, tùy theo sự khai thông trí tuệ của chúng ta mà có thể 

lĩnh hội được càng sâu sắc hơn. 

Ngày nay, chúng ta phải có tín nghĩa, phải có đạo nghĩa, phải 

truyền thừa trí tuệ Thánh Hiền cho đời sau. Muốn “truyền” thì 

đầu tiên phải “thừa”. Cho nên mới nói “Đoạn vãng khai lai”, 

không “thừa’ thì không có cách nào để “truyền”, không “thừa” 

thì sẽ “truyền” sai. Bởi vậy, chúng ta phải có sứ mệnh này, phải 

làm từ mình.  

Có rất nhiều vị bạn hữu nói rằng: “Thầy Thái! Phải giống 

như thầy thì mới làm được”. Thật ra như vậy là có phân biệt. 

Lời giáo huấn trong “Đại Học” có nói: “Cổ chi dục minh minh 

đức ư thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc. Dục trị kỳ quốc giả, tiên tề 

kỳ gia. Dục tề kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân giả, 

tiên chính kỳ tâm. Dục chính kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý. Dục 

thành kỳ ý giả, tiên trí kỳ tri. Nhi trí tri tại cách vật”.Cổ nhân 

đã đem phương pháp “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” 

nói hết ra rồi, không quy định phải là ngành nghề nào mới làm 

được, mà ngành nghề nào, tuổi tác nào cũng có thể làm được.  

Cho nên đầu tiên phải bắt tay làm từ “cách vật trí tri”. “Cách 

vật” tức là cách xa vật dục, cách xa thói quen xấu, lập tức đều có 

thể làm được. Khi dục vọng của chúng ta nhạt nhòa đi thì tâm trí 

thanh thản, tự nhiên sẽ có thành ý, tâm chánh. Bắt đầu tu sửa từ 

lời nói, hành vi của bản thân. Khi chúng ta đã sửa đúng rồi thì 

gia đình sẽ có sự chuyển đổi, môi trường làm việc sẽ có sự 

chuyển biến. Và như vậy thì các vị đã là học sinh tốt của Khổng 
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Phu Tử, đã thành tấm gương tốt cho nền giáo dục Thánh Hiền 

của chúng ta. Cho nên, mỗi một người trong thời đương đại này 

đều có thể tận lực hoàn thành một phần trách nhiệm củamình. 

Cũng từ trong năm mối quan hệ mà chúng ta đã tìm ra được 

vai trò của cuộc sống, định vị của cuộc đời. Khi chúng ta đã 

đứng vững thì tự nhiên sẽ có những bước đi vững chắc, từng 

bước, từng bước bước đi vững vàng trên con đường nhân sinh, 

bước đi một cách có giá trị.  
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CHƯƠNG THỨ TƯ 

TÍN 

 

18. PHÀM XUẤT NGÔN, TÍN VI TIÊN. TRÁ DỮ VỌNG, 

HỀ KHẢ YÊN. THOẠI THUYẾT ĐA, BẤT NHƯ THIỂU. 

DUY KỲ THỊ, VẬT NỊCH XẢO. GIAN XẢO NGỮ, UẾ Ô 

TỪ. THỊ TỈNH KHÍ, THIẾT GIỚI CHI. 

Phàm nói ra, tín trước tiên 

Lời dối trá, sao nói được. 

Nói nhiều lời, không bằng ít 

Phải nói thật, chớ xảo nịnh. 

Lời gian xảo, từ bẩn thỉu 

Thói tầm thường, phải trừ bỏ. 
 

************ 

18.1. Phàm xuất ngôn, tín vi tiên (Phàm nói ra, tín trước tiên) 

Chúng ta nói lời thì cần phải giữ chữ “tín”. Đối với những 

lời mình đã nói ra tuyệt đối phải giữ ở trong lòng mà để đi thực 

hiện, để đi hoàn thành. Vào thời Xuân Thu có một người tên là 

Lý Trát, người nước Ngô. Có một lần Vua sai ông đi sứ nước Lỗ. 

Trên đường đi ông có đi qua nước Từ. Thời Xuân Thu của chúng 

ta có rất nhiều nước cho nên mới gọi là “Tám trăm chư hầu”. 

Trên đường đi ông cũng phải đi qua một số nước thì mới đến 

được nước Từ. Vua nước Từ mời ông ăn cơm, bày yến tiệc thết 

đãi ông. Khi ngồi xuống ăn cơm,Vua nước Từ không nhìn mặt 

ông mà chỉ nhìn vào thanh bảo kiếm ông đeo ở sau lưng. Bởi vì 

thanh bảo kiếm này rất uy nghiêm, cho nên Vua nước Từ đã 

không che nổi sự yêu thích của mình đối với thanh bảo kiếm.  

Trong lòng Lý Trát nghĩ: “Vua thích thanh bảo kiếm của 

mình như vậy!”. Nhưng ngày xưa bảo kiếm thể hiện cho thân 
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phận, đi sứ nước khác phải đeo theo kiếm là một lễ nghi tất yếu. 

Cho nên ngay lúc đó Lý Trát không thể tặng thanh bảo kiếm cho 

Vua được, mà phải đợi đến khi làm xong việc thì mới có thể tặng 

cho Vua. Trong lòng Lý Trát có ý định như vậy. Sau đó, khi hoàn 

thành sứ mạng đi sứ nước Lỗ rồi trở về đến nước Từ, ông đi bái 

phỏng nhà Vua và định đem thanh bảo kiếm ra để tặng. 

Thật không may Vua nước Từ trong thời gian đó đã băng hà. 

Sau khi biết tin, Lý Trát liền đến trước mộ của Vua để cúng tế. 

Cúng tế xong, ông liền treo thanh kiếm trên cành cây cạnh mộ 

rồi ra về. Tùy tùng của ông liền gọi ông lại và nói: “Chủ nhân! 

Ngài làm vậy có quá không? Bởi vì từ trước tới giờ Ngài có đích 

thân hứa tặng thanh kiếm này cho Vua nước Từ đâu! Hơn nữa 

cho dù Ngài có hứa tặng cho Vua thì nay Vua cũng đã chết rồi”. 

Lý Trát liền nói với người tùy tùng rằng: “Trong lòng ta sớm đã 

hứa tặng cho Vua rồi. Làm sao có thể chỉ bởi Vua chết mà ta lại 

phản bội tấm lòng của ta!”. Ông đã nói ra một câu rất cảm động 

lòng người: “Thử ngô tâm dĩ hứa chi, khỉ dĩ tử bội ngô tâm tai” 

(Tại sao lại lấy lý do là đã chết để phản bội lại tấm lòng của ta, 

phản bội lời hứa của ta?).  

Cho nên chữ “tín” của người thời xưa không chỉ ở trong lời 

nói, mà ngay cả trong ý nghĩ họ cũng không muốn phản bội  

người khác và cũng không muốn phản bội lương tâm của mình. 

Cho nên chúng ta thấy người thời xưa như vậy thì cũng phải học 

tập theo tấm gương của họ. 

Năm trước có nửa năm tôi đã ở nhà của cô giáo Dương. Có 

một buổi sáng cô giáo nói: “Hôm qua cô nằm mơ, mơ thấy đi đến 

một cái hầm rất sâu dưới đất. Cái hầm đó tối đen như mực. Kết 

quả khi đi vào thì có rất nhiều tủ sách, mở những tủ sách này ra 

thì thấy bên trên những quyển sách là một lớp bụi dày. Khi phủi 

hết bụi rồi xem thì là “Tứ Thư”,“Ngũ Kinh”. Sau khi mơ thấy 

như vậy cô chợt khởi lên một ý nghĩ: “Nhất định phải tận hết 

sức lực cả đời này của mình để kế thừa và phát triển văn hóa!”.  
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Cũng bởi ý nghĩ này và cô cũng không muốn phản bội tấm 

lòng này của mình, cho nên sau đó có cơ hội đến Hải Khẩu để 

phát triển, cô liền dẫn theo tôi cùng đi. Và cũng bởi lần đi Khúc 

Phụ ở Sơn Đông cô mới càng hiểu thấu được rằng văn hóa đã bị 

suy bại nghiêm trọng đến mức độ nào. Chính vì thế cô đã đi Bắc 

Kinh để sáng lập trang mạng: “Công ích văn hóa Đại Phương 

Quảng”. Bởi vậy, điều mà cô giữ chữ “tín” không phải là giấy 

trắng mực đen, cũng không phải là lời nói đối với bất kỳ ai, mà 

là với tấm lòng của mình, lời hứa với chính mình. 

Những quyển sách này có rất nhiều bụi bẩn, cần phải nhờ 

vào những người làm con, làm cháu như chúng ta dùng tấm lòng 

chân thành đi phủi sạch. Không những phải phủi sạch mà còn 

phải mở nó ra để đọc. Tiếp nữa là thực hành theo, không thể chỉ 

có đọc mà không làm theo. Chúng ta hãy suy nghĩ lại một chút, 

khi xưa “văn ngôn văn” bị loại bỏ, nguyên nhân là không có 

người đọc “văn ngôn văn” hay sao? Có đúng như vậy không? 

Không đúng. Ngược lại, chính những người đọc nhiều thể loại 

“văn ngôn văn” lại khởi xướng loại bỏ “văn ngôn văn”. Cho nên 

đọc sách nhiều chưa chắc đã có tác dụng. Trong “Đệ Tử Quy” có 

nói: “Bất lực hành, đãn học văn, trưởng phù hoa, thành hà 

nhân” (Không gắng làm, chỉ học văn, chỉ bề ngoài, thành người 

nào). Điều có được của những vị thạc sỹ, bác học tiếng Trung 

này chỉ là phù hoa, phù phiếm. Điều họ có được là danh lợi. Khi 

họ không thực hành thì họ sẽ cảm thấy những đạo lý đó là trống 

rỗng và giả dối. Lâu dần lời nói và hành vi càng ngày càng xa 

nhau. Và khi họ đi dạy văn hóa Thánh Hiền thì trong tâm lý của 

người được học sẽ có cảm nhận là “nói một đằng làm một nẻo”. 

Như vậy không phải là kế thừa và phát triển văn hóa mà là hủy 

báng văn hóa. 

Cho nên thể loại “văn ngôn văn” chân thật đã có một tai kiếp 

như vậy. Vấn đề không phải là ở những người khởi xướng loại 

bỏ “văn ngôn văn”. Những người loại bỏ “văn ngôn văn” chỉ là 
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dây dẫn lửa. Nguyên nhân chính ở đâu? Chúng ta cần phải tìm ra 

nguyên nhân chính, không nên đùn đẩy trách nhiệm cho người 

khác. Nguyên nhân chính là bởi lời nói và hành động của những 

người học giả không giống nhau. Nếu như những người học giả 

này học tập và thực hành theo “Đại Học”, “Trung Dung”, “Đệ 

Tử Quy”, thì những người tiếp xúc với họ liệu có hủy bỏ văn hóa 

này không? Không bao giờ. Thậm chí họ sẽ noi theo gương các 

vị. Cho nên chúng ta hãy nhìn xem, mấy nghìn năm đến nay, 

những người phụng hành theo giáo huấn của Thánh Hiền đều 

được đông đảo quần chúng ủng hộ và yêu mến.  

Giống như ở Hải Khẩu có một vị quan nổi tiếng tên là Hải 

Thụy vào thời nhà Minh. Chúng ta cũng có nghe qua câu chuyện 

“Hải Thụy từ quan”. Đến một nơi nào đó tôi cũng có thói quen đi 

thăm quan bái phỏng những danh nhân của bản địa, những danh 

nhân có lưu tên trong sử xanh. Bởi vì đều có những trang sử mà 

họ đã dùng tâm huyết để viết lên, đều có những cống hiến bằng 

tâm huyết của họ đối với đất nước, xã hội. Chúng ta đều có thể 

“kiến nhân thiện, tức tư tề” (Thấy người tốt, nên sửa mình), thấy 

người hiền thì mình cũng muốn noi theo, và cũng có thể hiểu 

được sự ảnh hưởng của họ để nơi này có sự thay đổi một cách 

bất tri, bất giác. Cho nên khi vừa bước vào khu mộ của Hải 

Thụy, nhìn thấy hai hàng chữ tôi liền bị chấn động. Hải Thụy đã 

nói rằng: “Phấn thân toái cốt toàn bất cố, chỉ lưu thanh bạch tại 

nhân gian” (Thân nát xương tan không quan tâm, chỉ cần lưu lại 

sự thanh bạch giữa nhân gian). Từ hai câu nói này của ông có 

thể cảm nhận được đức hạnh ở nơi ông rất là thanh liêm. 

Cho nên khi tôi thấy được tiết khí của Hải Thụy như vậy, và 

lại xem lời giới thiệu về cuộc đời của ông, xem xong thì vô cùng 

cảm động. Bởi chỉ cần Hải Thụy đến một nơi nào đó làm quan, 

khi ông chưa tới nơi thì tất cả những tham quan ô lại và cả ác bá 

ở nơi đó đã mau chóng rủ nhau trốn hết. Bởi vì chúng biết được 

rằng Hải Thụy rất là cương chính không dua nịnh. Cho nên chỉ 
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cần ông đến nơi nào thì dân chúng ở nơi đó đều nơi nơi vui 

mừng. Khi một người chân thật thực hành theo giáo huấn của 

Thánh Hiền thì có bị phản đối không? Đó là điều không thể. Hải 

Thụy lần cuối cùng nhậm chức ở Nam Kinh và sau đó qua đời. 

Sau khi qua đời, vì dân tộc chúng ta rất xem trọng vấn đề “lá 

rụng về cội”, cho nên phải đem Hải Thụy từ Nam Kinh chuyển 

về Hải Nam. Khi linh cữu được chuyển đi từ thành Nam Kinh thì 

tất cả dân chúng đều mặc áo tang như là để tang cha mẹ, đau 

buồn giống như là cha mẹ họ qua đời vậy.  

Từ điều này chúng ta thấy được rằng người đắc đạo sẽ có 

nhiều người ủng hộ giúp đỡ, người chân thật tận lực đi thực hành 

chánh đạo thì nhất định sẽ được lòng dân. Tại sao thể “văn ngôn 

văn” của chúng ta lại bị loại bỏ? Không nên trách người khác. 

Trách tất cả những người đọc sách Thánh Hiền như chúng ta mà 

không thực hành cho tốt. Chỉ cần chúng ta bây giờ học một câu 

làm theo một câu, tin rằng nhất định sẽ thay đổi được sự ngộ 

nhận đối với văn hóa của người thế gian. Hơn nữa chúng ta tiến 

thêm một bước là làm cho đầy đủ chu đáo và học tập noi theo 

gương. Cho nên, khi trong lòng chúng ta có tâm nguyện vì gia 

đình, vì xã hội, vì Tổ tiên của chúng ta thì chúng ta phải luôn 

luôn giữ chữ “tín” đối với lời hứa của mình. 

Giữ chữ “tín” thì phải không lừa già, dối trẻ. Trong lời nói 

chúng ta cũng không được chọn lựa đối tượng. Không phải chỉ 

khi làm ăn buôn bán mới không lừa già, dối trẻ, mà phải đối với 

tất cả mọi người, chỉ cần nói lời thì phải thực hiện. Bởi vậy 

chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ trước khi hứa với người khác. Cho 

nên mới nói: “Sự phi nghi, vật khinh nặc, cẩu khinh nặc, tiến 

thoái thố” (Việc không tốt, chớ dễ nhận. Nếu dễ nhận, tiến lui 

sai). Chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ, khi hứa rồi thì không được 

hối hận.  

Vào thời nhà Hán có một vị Thái Thú tên là Quách Cấp. 

Trên đường đi ngang qua khu vực ông quản lý, ông đi đến một 
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nơi có rất nhiều trẻ nhỏ, mấy chục đứa trẻ vây lại chào hỏi ông. 

Một đứa bé rất ngây thơ nói với ông rằng: “Thưa Thái Thú! Lần 

sau khi nào thì Ngài lại đến chỗ chúng cháu ạ?”. Quách Cấp đối 

với bọn trẻ cũng rất cung kính. Lời nói của đứa trẻ ông cũng 

không thờ ơ. Ông bắt đầu tính có thể mấy tháng sau vào ngày 

nào đó ông sẽ lại đi tuần qua đây. Cho nên ông liền nói cái ngày 

đó cho bọn trẻ nghe. Kết quả là bọn trẻ vui vẻ tiễn ông lên đường 

rồi giải tán. 

Nhưng kết quả sau đó, khi đến ngày ông đi tuần ở nơi đó thì 

lại sớm hơn một ngày so với ngày ông đã nói với bọn trẻ trước 

đây. Người tùy tùng của ông muốn đi nhưng ông liền nói: 

“Không được! Ta đã có hẹn trước với bọn trẻ. Cho nên hôm nay 

ta hãy nghỉ đêm ở bên ngoài, trong cái đình hoang này”. Sau đó 

đợi đúng ngày hẹn ước thì Quách Cấp mới tiến vào. Và quả 

nhiên bọn trẻ cũng đã ở đó để đợi ông. Cho nên Hán Quang Vũ 

Đế rất tôn kính đối với Quách Cấp, còn khen ngợi ông là “Thiện 

lương thái thú tín chi chí”. Chữ “tín” của ông đã đạt đến cực 

điểm, không còn một thiếu sót nào. Quách Cấp cuối cùng sống 

được tám mươi sáu tuổi, không bệnh mà mất. Cho nên chữ “tín” 

của chúng ta cũng không phân biệt tuổi tác, thậm chí không phân 

biệt già trẻ, giàu nghèo. Đối với bất kỳ người của ngành nghề 

nào chúng ta cũng không được khinh khi, đều phải giữ lời hứa 

của mình. 
 

************ 

18.2. Trá dữ vọng, hề khả yên (Lời dối trá, sao nói được) 

Nếu như chúng ta không giữ chữ “tín”, lại còn tìm một số lý 

do để biện bạch, “trá” có nghĩa là lừa dối, “vọng” là dùng lời nói 

ngon ngọt để che đậy sự thất tín của mình, vậy thì có thể tạo 

thành “thường yểm sức, tăng nhất cô” (Nếu che giấu, lỗi chồng 

thêm). Đến cuối cùng thì người ta cũng hiểu được rằng các vị 

không muốn chịu trách nhiệm đối với sự thất tín của mình. Như 
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vậy thanh danh của các vị càng ngày càng kém đi. Đương nhiên 

trời có lúc mưa, lúc nắng, người cũng có lúc có họa, lúc được 

phước. Rất có thể các vị thật sự muốn giữ chữ “tín”, nhưng vừa 

vặn cuộc sống lại xuất hiện một số tình huống làm cho các vị 

không thể thực hiện được lời hứa. Lúc này phải làm sao? Việc 

thế gian chỉ cần một chữ là có thể giải quyết được, đó là chữ 

“thành”. Chúng ta thành thật công bố, bởi khi họ thực sự hiểu 

được tình trạng của các vị, và lại hiểu được  thành ý của các vị 

thì họ cũng dễ dàng nhượng bộ một bước. Bởi trong tình thế như 

vậy dù có bắt ép các vị như thế nào thì cũng vô dụng. Nhưng nếu 

như các vị tiếp tục che dấu, thì họ sẽ càng ngày càng tức giận, 

càng ngày càng không vui, đến lúc đó thì rất khó để giải quyết. 

Cho nên khi đã hứa với người khác thì chúng ta không được kéo 

dài thời gian, càng kéo dài thì càng khó giải quyết.  

Tôi có một người bạn, người thân của anh này mắc rất nhiều 

nợ. Anh ấy cũng rất có trách nhiệm để hoàn trả. Tự anh ấy cũng 

rất là căng thẳng, lo sợ đối phương có thái độ không tốt. Sau đó 

người bạn của anh ấy đã góp ý với anh rằng: “Anh cứ thẳng thắn 

nói với họ rằng tôi là như vậy, bây giờ các anh có làm gì đi nữa, 

ví dụ như có trả thù đi nữa cũng không có ích lợi gì đối với các 

anh, càng không có lợi gì đối với tôi. Bây giờ tôi cũng rất thành 

khẩn đến trả tiền, một tháng tôi trả các anh khoảng bao nhiêu 

đó”. Anh ấy đã nói thẳng với họ như vậy và sau đó thì kết quả 

cũng rất thuận lợi. Cho nên phương pháp đối nhân, xử thế của 

thế gian chúng ta không nên nghĩ nó quá phức tạp, nên dùng tấm 

lòng chân thành để đối xử.  
 

************ 

18.3. Thoại thuyết đa, bất như thiểu. Duy kỳ thị, vật nịnh xảo 

(Nói nhiều lời, không bằng ít. Phải nói thật, chớ xảo nịnh)  

Bởi vậy mới nói: “Nói nhiều quá thì sẽ lỡ lời”. Nói thì tuyệt 

đối không nên thao thao bất tuyệt bởi vì khi các vị thao thao bất 
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tuyệt, có những lời nói chưa suy nghĩ kỹ thì có thể đã nói ra. Kết 

quả khi nói ra thì không lấy lại được nữa. Cho nên Khổng Phu 

Tử mới nói rằng: “Tam tư nhi hậu hành, tam tư nhi hậu ngôn”, 

lời nói thì phải cẩn thận. Trong “Kinh Dịch” cũng có một câu 

nói: “Cát nhân chi từ quả, táo nhân chi từ chúng” (Người hiền 

lành thì lời nói ít, người nóng vội thì sẽ nói nhiều).  

Khi các vị nhìn thấy một người thao thao bất tuyệt thì tâm 

của anh ấy thường không yên và rất nóng vội, không có cảm giác 

yên ổn. Khi một người có tâm cảnh như vậy thì dễ nói lỡ lời, rất 

dễ đắc tội với người khác. Như vậy là tâm của người đó bị loạn. 

Tục ngữ có câu nói: “Họa bất đơn hành”. Đó đều là vì tâm 

không có chủ tể thì mới hết lần này đến lần khác phạm sai lầm, 

cho nên phải tĩnh tâm xuống. Khi nói ít thì tâm ôn hòa hơn, khi 

tâm của một người ôn hòa thì đối với hoàn cảnh, những sự việc 

phát sinh họ cũng có thể quan sát một cách rõ ràng. Khi biết 

quán chiếu thì họ không dễ gì mà phạm phải sai lầm.  

Quý vị thân mến! Sau khi nghe xong những lời này khi về 

nhà các vị cũng đừng có “không nói một câu”. Khi cần nói thì 

phải nói. Giống như tôi từ nhỏ đã rất có nhiệt tâm, nhưng ở đằng 

sau lại còn thêm hai chữ “thái quá”. Cho nên khi thấy một người 

không chăm chỉ học hành, tôi liền đứng bên cạnh nói rất nhiều 

với anh ấy. Anh ấy nghe mà đầu cũng muốn ngất xỉu luôn. 

Chúng ta lại không có độ nhạy cảm để biết ngừng đúng lúc.  

Khi học cấp ba, có rất nhiều bạn học đều có bạn gái. Riêng 

tôi lại không có bạn gái. Tại sao vậy? Bởi những người bạn đó 

đều không thích nói nhiều, mặt mũi lại còn lạnh tanh, rất lạnh, 

hình như như vậy lại dễ kiếm được bạn gái. Cho nên tôi cũng bắt 

đầu trở lên lạnh tanh không nói năng gì, cả ngày cũng không nói 

một câu. Tôi muốn kiên trì một thời gian, nhưng sau khi kiên trì 

được một hôm thì tôi nghĩ: “Thôi! Thôi vậy! Lại làm  chính mình 

thì tốt hơn”. 
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Khi người khác thật sự cần chúng ta thì chúng ta nhất định 

phải tận tâm, tận lực hướng dẫn cho họ, khuyên can họ. Nhưng 

khi thời cơ chưa đến thì chân thật là chúng ta không cần phải nói 

quá nhiều, bởi nói nhiều có thể sẽ làm cho người ta phiền muộn. 

Cho nên đây là biết tiến thoái. Duyên phận đã chín muồi hay 

chưa, điều này cũng không thể dùng lời để nói cho rõ ràng được 

mà các vị phải tự mình đi tích lũy kinh nghiệm. Có thể dùng một 

phương pháp của Mạnh Phu Tử, được gọi là “quán kỳ mâu tử” 

(quan sát ánh mắt).  

Ví dụ các vị nói với anh ấy rằng “Đệ Tử Quy” rất quan 

trọng, rồi đưa ra mấy câu Kinh văn là “trí quan phục, hữu định 

vị” (nón quần áo, để cố định) để làm thí dụ. Câu này có liên 

quan trực tiếp đối với năng lực làm việc của con cái anh. Các vị 

nói đến đó thì mắt anh ấy sáng lên. Khi mắt anh ấy sáng lên các 

vị không thể nói: “Tốt rồi! Hôm nay chỉ nói năm phút thôi, tôi 

phải về đây”. Như vậy có được không? Như vậy là không tùy 

duyên.  

Khi duyên phận chín muồi thì chúng ta thuận theo chiều hướng 

để làm. Ngoài ra, khi các vị nói chuyện với một người, mới nói có 

năm phút đã thấy mắt của anh ấy đờ đẫn thì các vị có nên tiếp tục 

nói thêm hai tiếng nữa không? Có nên không? Như vậy là cố níu 

kéo cái duyên. Cho nên luôn luôn quan sát trạng thái của duyên 

phận. Duyên phận là trạng thái động chứ không phải là trạng thái 

tĩnh. Nếu như chúng ta học Kinh văn mà học để trở thành trạng thái 

tĩnh thì chúng ta đã học một cách sai lầm rồi.  

“Thoại thuyết đa, bất như thiểu” (Nói nhiều lời, không bằng 

ít), nhưng khi đã nói thì nhất định phải nói điều tốt đẹp, nói điều 

có lợi cho người khác. Bởi vậy mới nói: “Nói những lời có ích, 

nói những lời mềm mỏng để cho người ta nghe mà cảm thấy 

thoải mái”. Phải nói lời thành thật, nói lời trí tuệ để thành toàn 

cho người.  
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Có một lần tôi nhận được điện thoại của một người bạn. 

Khi tôi nhận điện thoại thì nghe thấy tiếng khóc hu hu, nghe cô 

ấy nói thì chồng cô ấy có rất nhiều lỗi lầm. Cô lần lượt kể ra hết 

hàng loạt tội trạng của chồng. Đợi cho cô ấy nói xong, tâm tình 

cũng hòa hoãn hơn một chút, tôi mới nói với cô ấy: “Bây giờ cô 

đã có con cái rồi, phải làm sao chăm sóc cho tốt gia đình. 

Trong cuộc sống gia đình, cô phải có một thái độ là những 

người khác làm gì thì đó là chuyện của họ. Cô phải vun vào 

chứ! Họ đúng hay không đúng là chuyện của họ. Mình có đúng 

hay không mới là điều quan trọng. Cho nên trước tiên không 

nên xem chồng mình có lỗi lầm gì, mà trước tiên phải xét lại 

bản thân xem mình làm vợ đã tốt chưa? Mình làm mẹ đã tốt 

chưa? Mình làm dâu đã tận sức chưa? Nếu như mình chưa làm 

tốt mà lại đi nói người khác thì mình cũng giống như người ta 

cả thôi. Vậy chúng ta có tư cách gì để mà tức giận, để mắng 

nhiếc họ? Không phải chúng ta cũng như họ hay sao? Vậy thì 

mắng họ không phải là mắng mình sao? Có đúng vậy không? 

Mình mắng họ bởi vì họ không tận hết trách nhiệm. Nhưng 

chúng ta cũng chưa tận hết trách nhiệm thì sao?” 

Cho nên một người mà có thể quay lại để kiểm điểm lại 

mình trước thì tâm của người đó sẽ bình tĩnh rất nhiều. Và cũng 

nhờ sự bình tĩnh đó, nhờ có sự tận hết trách nhiệm đó mà từ từ 

họ sẽ làm cho người chồng khởi lên tâm hổ thẹn. Cho nên con 

người thời nay luôn luôn có rất nhiều tình trạng gia đình càng 

ngày càng trở lên phức tạp, càng ngày càng nghiêm trọng, luôn 

luôn đều gặp phải tình trạng làm việc theo cảm tính: “Anh ta như 

vậy thì tôi cũng như thế”, đều là dùng cách trả thù. Kết quả là gia 

đình đổ vỡ. Con cái cũng bị vạ lây. Cho nên chúng ta phải dùng 

lý trí để đối phó với mọi việc.  

Sau khi tôi nói xong thì người bạn này của tôi liền nói: “Thầy 

Thái! Trước khi gọi điện cho thầy, tôi cũng đã gọi cho mấy người 

bạn nữ của tôi. Những đáp án của họ đều không giống như của 
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thầy. Họ đều nói: “Vào thời kỳ không bình thường thì phải dùng 

thủ đoạn không bình thường”. Họ cũng không hiểu được rằng thời 

xưa chúng ta có một câu nói cổ: “Ninh sách thập tọa kiều, bất phá 

nhất trang hôn” (thà phá mười cây cầu còn hơn phá một cuộc hôn 

nhân). Cầu gãy rồi còn có thể xây lại, nếu như hôn nhân đổ vỡ rồi, 

gương đã vỡ thì rất khó lành lại, gương đã vỡ thì rất khó gắn lại 

như xưa. Cho nên lời nói phải thận trọng.  

Nếu như lúc đó chúng ta lại góp ý với cô ấy rằng: “Loại đàn 

ông như vậy thì chỉ còn cách ly hôn với anh ta!”. Khi đó cô ấy 

cũng làm việc bằng cảm tính và thế là ly hôn với chồng. Sau khi 

ly hôn xong chính cô lại cảm thấy ân hận, cho nên thường xuyên 

gọi điện thoại đến trách móc chúng ta: “Cũng tại anh hại ra 

nông nỗi này!”. Các vị nghe vậy cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. 

Rồi chúng ta lại gặp con cái của cô ấy, con cái của cô ấy cũng 

nói: “Cũng tại cô hại ra như vậy!”. Vậy thì hàng đêm các vị ngủ 

có khi cũng không được ngon giấc. 

Cho nên nói chuyện với người khác chúng ta nhất định phải 

có một nguyên tắc. Các vị có nguyên tắc như vậy thì bạn bè sẽ 

xem các vị như tri kỷ. Nguyên tắc gì vậy? Chỉ cần là chuyện 

trong gia đình của họ thì nhất định phải để cho họ tự kiểm điểm 

lại chính mình. Khi các vị hướng dẫn họ tìm ra vấn đề ở tại chính 

bản thân của họ thì mọi chuyện mới chân thật được hóa giải. Mà 

luôn luôn trong khi tự kiểm điểm lại mình thì tâm tình của họ 

mới có thể hòa hoãn xuống. Bởi vậy cho dù họ có làm theo lời 

của các vị hay không, nếu như họ không làm theo lời của các vị, 

một thời gian sau họ cũng sẽ nói lời của các vị nói là đúng. Còn 

nếu như họ làm theo lời các vị, thì họ sẽ đến trước mặt các vị mà 

nói lời cảm ơn vì đã khuyên họ không hành động theo cảm tính. 

Thậm chí vợ của họ hay chồng của họ cũng đến để cảm ơn các 

vị. Đều có khả năng như vậy. 
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Cho nên chúng ta phải nắm lấy nguyên tắc này, bởi con 

người với con người, khi trò chuyện thì rất dễ bị tâm tình cảm 

nhiễm, bị ảnh hưởng của tâm tình. Nhưng phải nhớ cho kỹ: 

“Không thể nói lời phiến diện! Không thể nghe lời từ một phía!”. 

Các vị có tin rằng khi vợ chồng cãi nhau thì lời nói hầu như hoàn 

toàn khác nhau không? Vậy thì ai đúng? Nhất định phải có một 

chân tướng của sự thật. Con người thì luôn luôn đứng ở cương vị 

của mình để nhìn nhận vấn đề. Cho nên các vị không thể nghe 

người chồng nói như vậy, các vị bị lời nói, ngôn ngữ của người 

chồng làm ảnh hưởng và liền có cách nhìn không tốt đối với vợ 

anh ấy. Như vậy là mất đi sự khách quan.  

Cho nên các vị nghe thì cứ nghe, nhưng cũng phải ở giữa 

mà phân biệt lời nào là đúng, lời nào là sai. Sau đó trong lúc 

nói chuyện, các vị phải nói để họ hiểu rằng: “Vợ anh như vậy 

là kết quả. Vậy nguyên nhân là ở đâu?”. Câu nói này có ích 

không? Như vậy anh ấy mới bình tĩnh trở lại. Hôm nay vợ anh 

ta nổi giận có thể chỉ là ngòi nổ. Sự uất ức đã tích lũy bao lâu 

rồi mà anh ấy không biết. Anh ấy chỉ biết ở đó mà tức bực cả 

ngày: “Tại sao cô ta lại có thể mắng mình như vậy?”. Anh ấy 

không biết đằng sau sự tức bực này đã ngưng tụ bao nhiêu là 

sức mạnh. Cho nên các vị phải hướng dẫn để anh ấy hiểu 

nguyên nhân là do đâu thì anh ấy mới biết đặt mình vào vị trí 

của đối phương để suy nghĩ. Cho nên “dĩ hòa vi quý”, nói 

chuyện với người khác tuyệt đối không được tạo thêm sự chia 

rẽ, phân tranh. 

Sự thực là như vậy thì chúng ta cũng trực tiếp nói thẳng ra, 

tuyệt đối không được viện cớ, tuyệt đối không được che đậy lỗi 

lầm. Ví dụ như chúng ta đã hứa với cha, hứa với mẹ là mua cái 

gì đó, kết quả khi vừa bước chân vào nhà thì mẹ hỏi: “Nước 

tương đâu?”. Chúng ta nhất định lập tức phải nhận lỗi: “Xin lỗi 

mẹ! Con sai rồi”. Câu nói: “Con sai rồi” có dễ nói không? Rất 

dễ nói. Các vị vì lâu không nói mới thành ra khó nói. Cho nên 
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chỉ cần chúng ta lỡ phạm phải cái lỗi không giữ được chữ “tín” 

thì nhất định phải xin lỗi ngay, thì đối phương sẽ cảm thấy có 

thể tiếp nhận được. Nếu như lúc này các vị lại nói: “Gần đây 

con rất bận, lại bận cái này, bận cái kia”, còn đi giải thích một 

loạt, càng giải thích thì trong lòng người thân càng cảm thấy 

khó chịu. Cho nên mới nói “duy kỳ thị, vật nịnh xảo” (Phải nói 

thật, chớ xảo nịnh). 
 

************ 

18.4. Gian xảo ngữ, uế ô từ. Thị tỉnh khí, thiết giới chi (Lời 

gian xảo, từ bẩn thỉu. Thói tầm thường, phải trừ bỏ)  

Giữa con người với con người, giao lưu với nhau nhiều nhất 

là ngôn ngữ. Bởi vậy nếu như lời ăn, tiếng nói rất nhã nhặn, vậy 

thì vô hình trung trong lúc nói chuyện đều có thể nâng cao khí 

chất hàm dưỡng của một người.  

Quý vị thân mến! Các vị có cảm nhận được không? Khí chất 

mấy ngày hôm nay của chúng ta đặc biệt tốt. Cho nên từ trường 

rất quan trọng, hoàn cảnh cũng rất quan trọng. Chúng ta phải làm 

cho không khí trong lời ăn, tiếng nói của gia đình trở nên như thế 

nào, bản thân mình phải rõ ràng. Khi chúng ta là phụ huynh, là 

cha mẹ, thậm chí là lãnh đạo của một xí nghiệp thì lời ăn, tiếng 

nói của các vị phải thong thả, không gấp vội. Trong lời nói của 

các vị đều là cổ vũ người khác, khen ngợi người khác, có ích cho 

người khác, cho người khác có thêm trí tuệ. Vậy thì tin rằng gia 

đình của các vị, xí nghiệp, đoàn thể của các vị nhất định sẽ có 

được hiệu quả: “Trên làm dưới noi theo”.  

Cho nên chúng ta cũng không nên lo lắng thái quá. Bên ngoài 

có rất nhiều sự ô nhiễm, chỉ cần các vị giữ cho vững đại bản doanh 

thì tình hình không đến nỗi tệ lắm. Vậy thì sau này ở nhà cũng có 

thể bật đĩa của cô giáo Dương giảng về “Đệ Tử Quy”, bật đĩa giảng 

về “Đệ Tử Quy” của những Thánh nhân, và như vậy sẽ làm thay 

đổi khí chất trong nhà bạn một cách vô hình. 



CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC  

Hoclamnguoi.edu.vn Page 183 
 

30
Nếu như chúng ta có thể làm cho nền nếp nói chuyện ở 

trong gia đình tốt đẹp, vậy thì không khí trong gia đình rất là tốt. 

Nếu như chúng ta là người phụ trách một đoàn thể, một xí 

nghiệp mà có thể luôn luôn nói những lời hay, ý đẹp, thì cũng 

làm cho tất cả những người cộng sự trong khi nói chuyện đều 

cảm thấy như được gặp gió xuân, đều có thể cổ vũ lẫn nhau, 

khẳng định lẫn nhau. Chúng ta phải đi đầu trong nền nếp nói 

chuyện như vậy. Nếu như là lãnh đạo của một đoàn thể, lãnh đạo 

của một chính phủ mà khi nói chuyện, họ đều khinh mạn đối với 

người khác, đào bới chuyện riêng tư của người khác, đều là 

những lời công kích như vậy, thì tuy được vui sướng một lúc, 

nhưng những ảnh hưởng không tốt của thói xấu đó về sau chân 

thật là không ước tính được.  

Bởi vì trẻ nhỏ không có năng lực để phân biệt tốt xấu nên 

khi thấy những nhà lãnh đạo nói như vậy thì nghĩ mình cũng có 

thể giống như họ. Cho nên hậu quả về sau rất khó mà thu dọn 

được. Tục ngữ có câu: “Công môn hảo tu hành” (ở cửa công thì 

sự ảnh hưởng của nó rất rộng lớn). Một lời nói có thể làm hưng 

vượng đất nước, nhưng một lời nói cũng có thể làm mất nước. 

Cho nên chúng ta là những nhà lãnh đạo thì không thể không cẩn 

thận trong lời ăn, tiếng nói, phải suy nghĩ cho kỹ. Chỉ cần chúng 

ta có thái độ như vậy, tin rằng cũng có thể dùng lời nói làm cho 

xã hội có nếp sống tốt đẹp. 

“Gian xảo ngữ” (lời gian xảo), chữ “gian” ở đây có nghĩa là 

lừa dối, là tinh ranh. Vậy thì tại sao phải dùng “gian” với “xảo”? 

Là để che đậy những lời nói sai lầm của mình, che đậy sự không 

giữ chữ “tín” của mình. Cho nên nếu như trẻ nhỏ mà dùng lời 

nói gian xảo thì có thể chúng đang nói dối. Đứa bé biết nói dối 

có thông minh không? Không thông minh thì không biết nói dối. 

Có một học sinh trung học, bởi vì nó luôn luôn đua đòi theo bạn 

học, cho nên đều thích mua những đồ đắt tiền, nhưng mẹ nó lại 
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không cho nó mua. Có một hôm nó đòi phải mua mắt kính hàng 

hiệu. Mẹ của nó không chịu và nói rằng: “Con đã có một đôi rồi 

còn mua làm gì?”. Người mẹ không mua cho nó thì nó tự mình 

đi mua. Nó đi một lúc thì mang kính về, sau đó nói với mẹ: “Mẹ 

đi trả tiền cho con!”. Nó có thông minh không? Nó có thể không 

mang theo một binh, một tốt nào, không mang theo đồng nào mà 

có thể nói để người ta tin rằng mẹ nó sẽ đến trả tiền. Cho nên có 

rất nhiều phụ huynh, thấy bọn trẻ có phản ứng như vậy thì họ 

liền nói: “Rất là thông minh!”. Tôi rất sợ trong trường hợp này 

mà phụ huynh lại nói: “Trẻ nhỏ rất thông minh”, bởi trẻ nhỏ cần 

phải thật thà, trung hậu. Bây giờ sự thông minh của bọn trẻ dùng 

để nói dối, dùng để đạt được mục đích. 

Ví dụ như có một bé gái cùng đi với cha, trên đường về nhà 

có mấy quán kem. Khi nó đi đến quán đầu tiên thì bước chân đi 

chậm lại rồi nói với cha của nó: “Trời hôm nay sao mà nóng 

vậy!”. Cha của nó vẫn chưa có phản ứng gì. Đi đến quán thứ hai 

bé gái lại nói: “Lúc này mà có một que kem ăn thì tốt biết mấy!”. 

Và khi đi đến quán cuối cùng thì đứa bé nói: “Đây là quán kem 

cuối cùng rồi”. Sự thông minh đều không dùng vào lời giáo huấn 

của Thánh Hiền mà đều dùng để đạt được mục đích của nó. Cho 

nên trọng lợi, khinh nghĩa. Khi tư duy của trẻ nhỏ đều là ích kỷ 

tự tư, thì trong quá trình trưởng thành, đạo nghĩa sẽ biến mất 

từng chút, từng chút một. Cho nên sự thông minh của trẻ nhỏ 

phải dùng để làm một người con có hiếu, dùng để làm một người 

học sinh tốt, một công dân tốt, như vậy mới dùng đúng mục 

đích. Có rất nhiều đứa bé có những hành vi khôn vặt. Người lớn 

thấy vậy còn cười ha ha! Như vậy là không đúng. 

Khi con cái nói dối thì có mấy khả năng xảy ra, chúng ta phải 

quan sát cho kỹ. Khi con cái vừa mới phạm phải sai lầm, chúng ta 

đã phải cẩn thận ngay từ lúc ban đầu, phải rất là cẩn thận.  
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Thứ nhất, con cái rất có thể chỉ vì ham muốn lợi ích, hư 

vinh mà nói dối.  

Có một đứa bé về nhà xin cha cho hai đồng nhân dân tệ, kết 

quả là người cha thuận tay cho một tờ hai đồng. Nó liền nói với 

cha: “Cha! Con không muốn một tờ, con cần hai tờ một đồng”. 

Người cha cảm thấy rất khó hiểu: “Thì là hai đồng, sao lại còn phải 

chia ra như vậy?”. Nó nói với cha rằng: “Cha à! Chỉ cần con đem 

tiền nộp một lần cho sở giáo đạo là được mười điểm. Nếu cha cho 

con một tờ, thì con chỉ được có mười điểm. Nhưng cha cho con hai 

tờ tiền một đồng, con có thể mang đi và nói là con nhặt được. Vậy 

thì con có thể có hai mươi điểm”. Người cha của nó nghe thấy vậy 

liền nói: “Con trai tôi sao mà thông minh đến vậy!”.  

Sau đó người cha này liền kể lại cho một người viên chức 

trong nghề giáo dục nghe. Người viên chức này nghe xong thì 

nổi da gà. Người cha này không có đủ sự nhạy bén về phương 

diện giáo dục, lại còn cảm thấy con mình rất thông minh. Con 

cái đã ngang nhiên nói dối, phụ huynh thời nay còn cảm thấy 

rằng nói dối là có bản lĩnh. Vậy thì có thể rất phiền phức đó. Cho 

nên đây là một tình huống. 

Hiện nay trường học thường hay có những hoạt động quyên 

góp. Chúng ta cũng nên đúng thời điểm hướng dẫn bọn trẻ có 

quan niệm đúng đắn. Có một lần, trường học đưa ra một hoạt 

động cứu trợ những trường hợp nghèo khó. Có một đứa bé rất 

muốn quyên góp. Mẹ của nó hỏi nó muốn quyên góp bao nhiêu 

tiền. Đứa bé nghĩ một lúc rồi nói: “Bảy nhân dân tệ hai hào”. Có 

nhiều không? Không nhiều. Nhưng đó là toàn bộ số tiền nó tích 

cóp được và đều đem quyên góp hết, tự mình quyên góp. Trong 

khi đó, những bạn đồng học khác thì đều do cha mẹ quyên góp 

cho, đều là ba trăm, năm trăm. Kết quả trong lòng đứa bé này 

cảm thấy thế nào? Mình chỉ quyên góp được bẩy nhân dân tệ hai 

hào. Không có người nào nhìn thấy lòng chân thành của nó. Và 

kết quả là người này quyên góp năm trăm, người kia một nghìn. 
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Năm trăm thì được đeo một bông hoa đỏ nhỏ, một nghìn thì 

được đi châm một ngọn nến. Cho nên rất có khả năng đáng lý ra 

chúng ta làm việc thiện, nhưng trong quá trình làm như vậy thì 

sẽ để cho bọn trẻ cảm thấy có thể tăng thêm sự hư vinh. Hơn nữa 

số tiền đó lại không phải tiền của mình mà lấy tiền của cha mẹ. 

Mục đích để làm gì? Không chỉ có trẻ nhỏ mới sĩ diện, rất có khả 

năng cha mẹ chúng cũng sĩ diện. 

Trong đó có một phụ huynh đã quyên góp mấy nghìn đồng. 

Kết quả là trường học phát cho cô ấy một bông hoa đỏ nhỏ 

nhưng cô không đeo. Cô nói: “Lòng thiện là do mình tự nguyện 

làm, chứ không phải để được biểu dương hay khoe khoang mà 

còn ban phần thưởng”. Người mẹ này cũng rất nhạy cảm. Nếu 

như cô ấy hiên ngang đeo bông hoa này, vậy thì cô ấy làm sao có 

thể giáo dục được con cái làm việc thiện mà không cần người 

khác biết đến, bởi vì làm việc thiện là bổn phận của mỗi một con 

người chúng ta. Cho nên hiệu quả của giáo dục rất cần những 

người làm cha mẹ, những người làm giáo viên phải kỹ càng, tỉ 

mỉ đi xem xét mới đúng. Nếu không, việc làm đó sẽ bị nhiễm 

phải thói hư vinh. Như vậy thì thật là không tốt! 

Thứ hai, trẻ nhỏ nói dối cũng rất có thể vì cảm thấy thú vị.  

Lúc trẻ nhỏ mới bắt đầu lừa dối các vị một chút thì các vị 

cũng buồn cười, và chúng cũng buồn cười. Vậy thì chúng cảm 

thấy rất là thú vị. Các vị xem: Có rất nhiều tiết mục nghệ thuật 

biểu diễn trêu chọc người khác, mọi người đều cười phá lên. 

Cho nên trẻ nhỏ cảm thấy lừa dối người khác thật thú vị. Như 

vậy đều là ngộ nhận.  

Chúng ta cũng rất quen thuộc với câu chuyện “Sói đến rồi”. 

Câu chuyện này các vị kể cho bọn trẻ học mẫu giáo thì rất có 

hiệu quả. Các vị kể với chúng rằng có một đứa bé chăn cừu, vì 

nó cảm thấy rất nhàm chán cho nên đã kêu to: “Chó sói tới! Có 

chó sói tới!”. Những người nông dân cũng rất là thật thà, cũng 

rất muốn giúp đỡ người khác, cho nên đều chạy đến giúp chú bé 
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đuổi sói đi. Nhưng kết quả họ không nhìn thấy một con sói nào 

cả. Đứa bé nhìn thấy mọi người vội vã như vậy lại còn ở đó mà 

cười lớn. Sau đó thì những người nông dân ra về. Lần thứ hai 

đứa bé lại lừa dối mọi người, lần thứ hai thì không có nhiều 

người chạy đến nữa, nhưng cũng có một vài người đến. Lại nhìn 

thấy đứa bé đùa cợt với mọi người, cho nên dân làng lại bỏ về 

hết. Đến lần thứ ba thì chân thật là sói đến thật. Lúc đó đứa bé hô 

to: “Có sói đến! Có sói đến!”. Nhưng có ai đến không? Không ai 

cả. Các em nhỏ! Không có người đến thì sau đó sẽ ra sao? Bầy 

cừu sẽ làm sao? Và đứa bé sẽ làm sao? Bị ăn thịt thì chúng ta 

không nói mà để cho bọn trẻ tự suy nghĩ. Bọn trẻ sẽ cảm nhận 

được hậu quả rất là ghê sợ, ký ức sẽ sâu đậm. Cho nên nếu như 

bọn trẻ vì chơi đùa mà nói dối, thì chúng ta nhất định phải ngăn 

chặn đúng lúc, không nên để cho tái phạm. 

Thứ ba, bọn trẻ có thể do muốn khoe sự tài giỏi mà nói dối. 

Cho nên chúng ta cần phải kịp thời quan sát. Khoe khoang 

sự tài giỏi là do chúng muốn khoe khoang cho nên mới nói khoa 

trương thêm. Các vị chú ý để nghe xem có một số đứa trẻ mới 

tám tuổi, chín tuổi, mười tuổi mà đã biết đua đòi: Nhà của tôi có 

vi tính, có máy ảnh kỹ thuật số, vv... Càng nói lại càng khoa 

trương thêm. Chúng ta là giáo viên cũng nên cẩn thận ngăn chặn 

đúng lúc. 

Vào thời nhà Tống có một vị danh thần tên là Tư Mã Quang. 

Có một lần ông và chị gái thi nhau bóc hạt đào nhưng ông bóc 

được rất chậm. Người hầu của gia đình ông liền hướng dẫn cho 

ông một cách là dùng nước nóng ngâm qua thì rất dễ bóc. Tư Mã 

Quang liền lấy nước nóng để ngâm. Vừa lúc người chị có việc 

phải đi ra ngoài, một lúc sau mới quay lại, nhìn thấy em bóc rất 

nhanh thì liền hỏi: “Em trai! Sao em lại giỏi như vậy! Ai dạy em 

thế?”. Tư Mã Quang nói: “Tự em học đấy”. Vừa lúc đó, cha của 

ông đi ngang qua.  
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Nếu như các vị là người cha thì sẽ làm sao? Rất nhiều lần do 

chúng ta có thể không để ý nên quên hết những điều này. Đó có 

thể là bước đầu của nói dối, và rồi sau này có lần thứ nhất thì sẽ 

có lần thứ hai. Bởi khi chúng khoe khoang mà không bị phát 

hiện, chúng còn cảm thấy mình rất giỏi. Như vậy mới thật là 

phiền phức. Cho nên người cha lập tức nói với con trai rằng: 

“Giỏi chừng nào thì nói chừng ấy, không phải tự mình biết cách 

bóc thì tuyệt đối không được khoe khoang”. Lần đầu tiên nói dối 

đã bị cha nghiêm nghị khiển trách, thì đây là một sự giáo huấn 

đúng đắn. Sau này cả đời Tư Mã Quang rất thẳng thắn, vô tư. 

Cho nên ông cũng từng nói rằng: “Bình sinh sở vi chi sự, vô hữu 

bất khả ngữ nhân giả”. Đây là kết quả. Chúng ta cũng cần đi 

xem nguyên nhân là bởi vì cha mẹ đúng đắn, hướng dẫn con 

đúng lúc, chứ tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Đây là nói về 

tình trạng khoe tài. 

Thứ tư, trẻ nhỏ nói dối để che đậy lỗi lầm.  

Có rất nhiều đứa bé khi phạm sai lầm thì chúng sẽ có một 

chút căng thẳng, căng thẳng vì sợ bị người lớn phát hiện. Một 

lần, có một đứa bé làm méo cái giá quần áo. Thật ra, giá quần áo 

bị méo thì rất dễ sửa, chỉ cần nắn lại là được. Nhưng đứa bé 

không biết cho nên rất căng thẳng, vì sợ sẽ bị phạt. Nó liền nói 

với bạn học ngồi ở bên cạnh rằng không được mách với thầy 

giáo. Kết quả thầy giáo lại vừa vặn ở gần đó liền lập tức tiến lại. 

Nó giật nẩy mình. Đứa bé vẫn còn nhỏ, chỉ cần các vị hướng dẫn 

chúng đúng lúc thì quan niệm của chúng sẽ chuyển đổi. Sau đó 

người thầy lập tức nói với nó: “Vô tâm phi, danh vi thố. Hữu tâm 

phi, danh vi ác” (lỗi vô ý, gọi là sai. Lỗi cố ý, gọi là tội). Làm 

méo giá quần áo thì không nghiêm trọng, nhưng không thưa lại 

với thầy mới là nghiêm trọng. Sau này các em sẽ không được 

thầy giáo tín nhiệm nữa”.  
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Cho nên sai thì phải nhận, “quá năng cải, quy ư vô” (biết sửa 

lỗi, không còn lỗi). Rồi thầy lại nói tiếp với nó: “Em phạm sai 

lầm cũng có thể sửa đổi, hơn nữa lại có thể học được cách làm 

thế nào để sửa chữa đồ dùng bị hỏng”. Người thầy này cũng rất 

kiên nhẫn cùng với đứa bé sửa lại giá quần áo. Những cơ hội 

giáo dục như thế này chúng ta phải nắm lấy, như vậy bọn trẻ mới 

có thể kiến lập được thái độ đúng đắn. Cho nên khi bọn trẻ có 

hành vi che giấu tội lỗi, chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát, không 

thể để cho chúng trở thành thói quen, bởi đã thành thói quen thì 

sẽ rất là phiền phức. 

Thứ năm (cuối cùng), trẻ nhỏ nói dối là do bị ảnh hưởng 

của cha mẹ.  

Có một bộ phim tên là “Điện thoại di động”. Trong bộ 

phim “Điện thoại di động” có thống kê một con số, nói rằng: 

“Mỗi ngày, một người lớn nói dối hai mươi lăm (25) lần”. 

Mỗi ngày người lớn nói dối nhiều như vậy, vậy thì trẻ nhỏ 

cũng sẽ bị ảnh hưởng một cách vô hình. Ví dụ như khi người 

mẹ nghe điện thoại, con cái đang ở bên cạnh, người cha cũng 

ở bên cạnh. Khi nghe điện thoại, người mẹ lại nói rằng: 

“Chồng tôi không có nhà”. Vậy thì con cái sẽ nghĩ: “Cha ở 

nhà mà sao mẹ lại bảo là không có nhà?”. Bọn trẻ nghe mà 

không hiểu gì cả. Cho nên những nơi có trẻ nhỏ thì người lớn 

tuyệt đối không nên nói dối. Nơi không có bọn trẻ, chúng ta 

cũng không được nói dối.  

Trước đây tôi cũng có nói đến một sự quan sát là phải học 

được cách từ chối. Các vị không học được cách từ chối, 

người ta lại không biết chừng mực làm người của các vị như 

thế nào, nguyên tắc sinh hoạt của các vị ra sao. Nhưng chỉ 

cần những gì đáng từ chối các vị nhất định phải từ chối, thì 

bạn của các vị sẽ phải theo nguyên tắc của các vị mà giao lưu 

với các vị. Làm sao lại phải ở đó mà che che, đậy đậy! Vừa 

mệt mình, sau đó lại làm cho người khác hiểu lầm nói rằng: 

“Sao các vị không biết giữ chữ “tín”!” hoặc là: “Sao lại phải 
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trốn tránh tôi!”. Thế là đem cái sự việc đáng lẽ là rất đơn 

giản làm thành rất phức tạp. Đây là “gian xảo ngữ” (lời gian 

xảo). 

Chúng ta phải chú ý đến những tình huống trẻ nhỏ nói dối. 

Trong lời nói, hành vi mà giữ được chữ “tín”  thì điều này sẽ đặt 

cơ sở rất tốt cho sự phát triển sau này của bọn trẻ ở trong xã hội. 

Tôi có một người bạn. Khi nhỏ, người bạn này nhìn thấy người 

khác ăn kem que, chịu không nổi cơn thèm muốn liền ăn cắp một 

ít tiền của cha để đi mua kem ăn. Mắt người cha của anh bạn này 

cũng rất sắc bén. Khi nhìn thấy, người cha liền lập tức theo sau 

anh ấy để xem sự thể ra sao. Kết quả khi anh ấy vừa mua xong, 

đang định ăn cho thỏa thích, ngẩng mặt lên thì nhìn thấy cha của 

mình. Thế là anh ấy run lẩy bẩy. Cha của anh ấy không nói 

không rằng, dẫn thẳng con về nhà treo lên và đánh cho một trận 

nhừ tử. Bị đánh mắng một trận, anh bạn này về sau không còn 

thế nữa. Lần đầu tiên đã làm cho anh ấy nhớ đời, cả một đời 

cũng không dám quên. Người cha đánh anh đau đến nỗi, chỉ cần 

đi qua chỗ ăn cắp tiền là anh đã run lên cầm cập. Từ đó về sau 

thì anh không còn dám có những hành động thiếu suy nghĩ như 

vậy nữa. 

Sau này khi anh ấy lớn lên, khi đến một nơi khác làm việc, 

cũng cách xa nhà một chút, nên anh phải tạm trú trong ký túc xá 

của nhà ông chủ. Lúc anh ở trong ký túc xá, buổi sáng thức dậy 

anh cũng thường giúp đỡ dọn dẹp. Trong lúc dọn dẹp chợt phát 

hiện trên nền nhà có tờ một trăm đồng, hai trăm đồng, anh liền 

nhặt lấy rồi đem đưa cho bà chủ. Một thời gian sau, thật là kỳ lạ: 

“Sao lại có ba trăm, năm trăm đồng rơi như vậy?”. Anh cũng lại 

nhặt lên và đưa cho bà chủ. Anh nói có lúc nhặt được nhiều nhất 

phải đến mấy nghìn đồng.  

Sau đó khi anh làm việc ở công ty này, học lực của anh tuy 

không cao, nhưng ông chủ lại cho anh rất nhiều cơ hội đi tu học, 

đều phá lệ để cho anh tham gia. Có rất nhiều khóa tu học chỉ có 

sinh viên đại học mới được tham gia, nhưng ông chủ vẫn cho 

anh đi học. Anh đã ở trong công ty này phục vụ rất nhiều năm, 
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biểu hiện cũng rất tốt. Sau đó, anh tự mình ra mở cửa hàng riêng 

và cũng đến từ biệt với ông chủ. Ông chủ có mời anh ăn cơm để 

chia tay anh. Sau khi ăn cơm xong, anh liền hỏi ông chủ một 

thắc mắc: “Tôi có một việc rất muốn hỏi ông”. Anh nói: “Tại sao 

tôi lại thường xuyên nhặt được tiền ở nhà ông vậy?”. Ông chủ 

liền cười và nói: “Anh là người ngoài đến nhà tôi ở. Tôi làm sao 

biết được đức hạnh của anh ra sao. Cho nên số tiền đó là do tôi 

cố ý để ở đó”.  

Khi một người không có đức hạnh tốt, thì rất có thể làm mất 

đi những cơ hội tốt ở một thời điểm nào đó. Vì vậy chữ “tín” so 

với tính mệnh của một người là quan trọng như nhau. Cho nên 

nói: “Gian xảo ngữ, uế ô từ. Thị tỉnh khí, thiết giới chi” (Lời gian 

xảo, từ bẩn thỉu. Thói tầm thường, phải trừ bỏ).  

 

19. KIẾN VỊ CHÂN, VẬT KHINH NGÔN. TRI VỊ ĐÍCH, 

VẬT KHINH TRUYỀN. SỰ PHI NGHI, VẬT KHINH NẶC. 

CẨU KHINH NẶC, TIẾN THOÁI THÁC. PHÀM ĐẠO TỰ, 

TRỌNG THẢ THƯ. VẬT CẤP TẬT, VẬT MƠ HỒ. BỈ 

THUYẾT TRƯỜNG, THỬ THUYẾT ĐOẢN. BẤT QUÁN 

KỶ, MẠC NHÀN QUẢN. 

Thấy chưa thật, chớ nói bừa 

Biết chưa đúng, chớ tuyên truyền. 

Việc không tốt, chớ dễ nhận 

Nếu dễ nhận, tiến lui sai. 

Phàm nói chuyện, nói trọng điểm 

Chớ nói nhanh, chớ mơ hồ. 

Kia nói phải, đây nói quấy 

Không liên quan, chớ để ý 

************ 
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19.1 Kiến vị chân, vật khinh ngôn (Thấy chưa thật, chớ nói bừa)  

Khi chúng ta chưa nhìn rõ chân tướng sự việc, chỉ là nghe 

những lời nói phiến diện thì tuyệt đối không được truyền 

những lời này đi. Đây là một thái độ rất quan trọng. Nếu như 

các vị chưa xác định được, có thể đó chỉ là những tin nhảm, 

vậy mà các vị lại truyền đi như vậy thì tự mình đã biến thành 

đồng lõa của kẻ xấu. Cho nên trong đoàn thể thì phải “dĩ hòa 

vi quý”, tuyệt đối không được gây điều thị phi. Việc cùng 

chung nhận thức này rất quan trọng. Bởi vì điều cần thiết 

trong đoàn thể là sự bao dung chứ không phải là công kích, 

không phải là lăng mạ. Cho nên thời cổ xưa đối với lời nói thì 

rất cẩn thận. Bởi vì dường như lời nói luôn luôn giống như 

chiếc cầu nối sinh ra sự hỗn loạn, từng lời nói gièm pha sẽ từ 

từ trở thành sự bạo loạn. 

Cho nên “quân thính thần đương chu”, Vua mà nghe lời 

gièm pha thì người làm quan sẽ bị tai ương. “Phụ thính tử đương 

quyết”, cha nghe lời gièm pha của mẹ kế, nghe lời gièm pha của 

người ngoài thì con cái có thể cũng bị tai ương, tình cốt nhục có 

thể sẽ bị phân tán. “Phu thê thính chi li”, vợ chồng nghe lời gièm 

pha, vợ chồng có thể sẽ phân ly. “Bằng hữu thính chi sơ”, bạn bè 

nghe lời gièm pha thì từ từ sẽ xa cách. Cho nên đối với lời gièm 

pha, chúng ta phải rất cẩn thận, phải chú ý.  

Khi một người đến để nói lời thị phi thì một người có tu 

dưỡng có cùng nói chuyện thị phi không? Bởi điều mà người có 

tu dưỡng hy vọng là con người sống hòa thuận với nhau. Rất có 

thể giữa các vị và một người nào đó có những điều không vui, 

người có đạo đức có thể sẽ đến để nói với các vị: “Thật ra lần 

trước đối phương đã rất khen ngợi các vị” để cho cái tức khí của 

các vị bớt đi. Lùi một bước thì trời cao biển rộng. Thật ra khi 

nhẫn nại được một lúc tức bực thì những sự bực tức đó đều là hư 

không. Chỉ cần chúng ta biết điều tiết, điều tiết để nhượng bộ lẫn 
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nhau, thông cảm lẫn nhau thì sẽ không có việc gì xảy ra. Sợ nhất 

là đổ thêm dầu vào lửa thì rất là phiền phức. 

Thời xưa có một bài thơ nhắc chúng ta phải cẩn thận đối với 

lời gièm pha rằng: “Đường đường thất xích khu”, “mạc thính 

tam thốn thiệt”, “thiệt thượng hữu Long Tuyền, sát nhân bất kiến 

huyết”. Một gia đình, một đoàn thể, thậm chí là một quốc gia 

cũng phải sống với nhau hòa thuận. Chúng ta là một trong những 

phần tử ở trong đó thì nhất định phải phân biệt được những lời 

gièm pha. Cho nên “kiến vị chân” (thấy chưa thật), nếu như họ 

đang nói điều thị phi về một người, mà các vị cũng có giao hảo 

tốt với người này thì đương nhiên lúc đó các vị cũng không thể 

đem những lời này truyền ra ngoài được. Vậy thì chúng ta nên 

làm như thế nào? Rốt cuộc thì các vị cũng đã nghe rồi, không thể 

coi như không nghe thấy. Cho nên các vị có thể nói với người 

bạn này rằng: “Hiện nay bên ngoài đang có những lời đồn về 

anh như vậy”. Chúng ta dùng tấm lòng chân thành để nói với họ. 

Sau khi nói xong, nếu như không có chuyện như vậy thì chúng ta 

sẽ an ủi anh ấy rằng: “Những chuyện đó không phải do anh làm 

thì sớm muộn họ cũng sẽ biết được lòng người”. Nhưng nếu như 

những lời đồn đại đó có mấy phần là sự thật thì chúng ta cũng 

nên khuyên can anh ấy một cách thích đáng: “Danh dự của một 

con người trong đoàn thể rất là quan trọng. Chúng ta cần phải 

giảm bớt phóng túng một chút”. 

Cho nên dù là những lời gièm pha hay những lời nói xấu 

người khác, khi đến chỗ chúng ta thì phải dừng lại. Cho nên 

đối với những người hiểu biết có học thì cho dù câu chuyện nghe 

được là sự thật, nhưng câu chuyện có thật này có liên quan đến 

sự hòa thuận của đoàn thể, liên quan đến danh tiết của một người 

thì họ cũng sẽ lái sang chuyện khác mà không nói đến. Cho nên 

mới nói: “Xấu che tốt khoe”. Khi các vị biết “xấu che tốt khoe”, 

người khác có một chút tốt đẹp thì các vị liền khen ngợi họ và 

những điều không tốt của họ thì các vị lại không nói. Từ uy nghi 
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của các vị thì họ cũng hiểu được là các vị có biết. Cho nên lúc 

này họ cũng sẽ cảm nhận được rằng: “Mình làm một chút việc tốt 

thì người ta khen ngợi mình, nhưng mình làm việc xấu người ta 

cũng không chỉ trích mình”. Cứ như vậy từ từ họ sẽ đi về phương 

hướng tốt. Cho nên những điều này đều là những chừng mực của 

tình người. 

Chúng ta cũng phải luôn luôn nâng cao năng lực phán 

đoán sự việc. Bởi vì nếu như các vị phán đoán không đúng, rất 

có thể các vị sẽ trở thành có tấm lòng tốt nhưng lại làm việc 

xấu. Ví dụ hiện nay, có rất nhiều tổ chức lấy danh nghĩa từ 

thiện, lấy danh nghĩa vì công ích để lừa tiền. Nếu như các vị 

không hiểu được tổ chức này có tốt hay không, các vị chưa 

biết được sự thật đã lập tức dẫn theo một số đông người đến 

giúp đỡ, đến quyên tiền, nhưng đến cuối cùng thì lại là lừa gạt 

người ta. Vậy thì các vị cũng rất khó để mà giải thích với 

những người bạn này. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, đầu 

tiên phải quan sát cho rõ ràng.  

Giống như chúng tôi đi phát triển văn hóa Thánh Hiền, có rất 

nhiều người nói chúng tôi là “treo đầu dê bán thịt chó”, là để 

kiếm tiền của họ. Bởi có thể có một số người cũng đi giảng, khi 

nói chuyện một, hai tiếng đồng hồ, trong đó sẽ có người nói rằng 

văn hóa ngàn năm của Tổ Tông rất tốt, nhưng tiếp theo là nói 

những lời của họ. Vậy thì những người ngồi bên dưới nghe 

giảng, khi nghe xong sẽ cảm thấy rất là tốt và sau đó bắt đầu đi 

tuyên truyền ra ngoài, bởi vì tâm tình của quần chúng rất dễ bị 

lôi kéo. Các vị khen ngợi nói rằng người kia giảng rất hay, thì có 

thể mọi người còn hiểu lầm rằng anh ấy giảng hay thật, và có thể 

còn mua rất nhiều đồ của anh ấy nữa. Thế là anh ấy đạt được 

mục đích. 

Thật ra chúng ta cần phải biết phán đoán: Nếu như anh ấy 

chân thật muốn kế thừa và phát triển văn hóa Thánh Hiền thì 

nhất định anh ấy phải nắm bắt được nòng cốt của những lời giáo 
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huấn trong văn hóa ngàn năm của Tổ Tông ở đâu và từ đâu để 

thực hiện. Từ “Nhập Tắc Hiếu” (Ở nhà phải hiếu), “phù hiếu đức 

chi bản dã”, nếu như nói hai tiếng đồng hồ mà không có nhắc tới 

chữ “hiếu”, không nhắc tới chữ “đức hạnh” mà các vị lại còn nói 

anh ấy giảng thật là hay, như vậy mà truyền ra ngoài thì có thể sẽ 

làm cho người khác hiểu lầm theo. Cho nên chúng ta phải dùng 

lý trí để phán đoán. Như vậy chúng ta mới không bị “lấy tấm 

lòng thiện để làm việc xấu”, cũng sẽ không bị một số người xấu 

có cơ hội lợi dụng. Cho nên lúc này chúng ta cũng phải nghĩ đến 

việc phải phán đoán cho kỹ càng một tổ chức, sau đó sẽ đàm 

luận với họ. Như vậy chúng ta mới tránh được những sự việc 

không tốt xảy ra. Đây là “kiến vị chân, vật khinh ngôn” (thấy 

chưa thật, chớ nói bừa). 

Câu “kiến vị chân, vật khinh ngôn” (thấy chưa thật, chớ nói 

bừa) này, tôi có một người bạn, anh ấy cũng nghe người khác nói 

rất nhiều điều về một người bạn của mình, đều là nói người bạn 

của anh không tốt. Nhưng đương nhiên anh không truyền những 

điều này ra ngoài mà trực tiếp đi gặp và hỏi chính người bạn của 

mình. Anh ấy đem những điều đồn đại bên ngoài nói hết cho 

người bạn này nghe, sau đó hỏi xem có đúng vậy không. Và trực 

tiếp để cho bạn mình giải thích tình hình lúc đó như thế nào. 

Người bạn của tôi làm như vậy là rất có lý trí, không hùa theo 

người khác nói gì thì nói theo như vậy. Cho nên khi con người 

biết dùng lý trí để đối phó, thì sẽ làm cho những lời đồn nhảm 

không còn cơ hội để phát tán nữa. 
 

************ 

19.2. Trí vị đích, vật khinh truyền (Biết chưa đúng, chớ tuyên 

truyền) 

Câu này có rất nhiều đạo lý chúng ta hiểu chưa thấu triệt. 

Đối với những sự thật mà chúng ta hiểu chưa rõ ràng thì không 

thể nói với người khác một cách tùy tiện bởi vì sợ rằng khi nghe 
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xong, người ta sẽ ghi tâm và khi chúng ta nói sai thì sẽ hướng 

dẫn họ đi vào con đường sai lầm. Như vậy là không tốt! Ví dụ 

như hiện nay chúng ta đang học Kinh điển, lúc này có người hỏi 

các vị học Kinh điển nên bắt đầu từ quyển nào để học? Các vị 

nên nói: “Đệ Tử Quy”. Bởi vì thời nay mười người có mười cách 

nhìn khác nhau, cho nên chúng ta làm sao mà xác định được 

cách nhìn của chúng ta là đúng. Nhưng chúng ta có thể tìm đáp 

án ở trong Kinh điển.  

Tại sao lại gọi là Kinh? Chúng ta đều biết địa cầu có kinh 

tuyến, vĩ tuyến. Điểm quan trọng của kinh tuyến, vĩ tuyến là có 

thể làm tiêu chuẩn mà không bao giờ bị thay đổi. Cũng như vậy, 

Kinh điển là chân lý từ cổ xưa đến nay không bao giờ thay đổi. 

Chỉ cần các vị tìm ở trong Kinh điển thì các vị sẽ có lòng tin. 

Chân thật là như vậy. Cho nên, nếu một người nói với các vị căn 

bản của đức hạnh không giống với chữ “hiếu” thì các vị có thể 

phán đoán lời nói của họ là sai. 

Thời đại hiện nay chúng ta phải “y pháp bất y nhân”. Nếu 

không các vị sẽ phải nghe những điều lung tung, rối loạn. Cho 

nên khi chúng ta, ví dụ như căn cứ theo những lời giáo huấn của 

“Tam Tự Kinh”, thì sẽ lập tức loại bỏ được rất nhiều quan niệm 

tưởng là đúng nhưng lại sai. Ví dụ như nói: “Nhân chi sơ, tính 

bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn. Cẩu bất giáo, tính nãi 

thiên”. Đó là nói rõ đáp án: Tính của con người vốn lương thiện, 

nhưng nếu không được giáo dục tốt thì rất dễ nhiễm những thói 

hư tật xấu. Chúng ta không cần phải đi biện luận triết lý tính 

thiện, tính ác, biện luận nửa ngày thì ra được tiêu chuẩn này: 

“Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên”.  

Các vị xem: Ngày nay một sự học mà có đến bốn kiểu, năm 

kiểu. Học có được không? Người thời nay không nghe theo Kinh 

điển, không nghe theo Thánh Hiền mà đều nghe theo ai? Cho 

nên thời đại hiện nay chỉ ưa nghe lời lừa dối chứ không nghe lời 

khuyên bảo, coi những điều giả dối là sự thật.  
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Thật vậy! Tôi cũng có cảm nhận như thế. Ví dụ như lúc này, có 

một vị phụ huynh đến thảo luận với tôi làm sao để giáo dục tốt con 

cái. Khi anh ấy nói xong tình huống như vậy thì nhất định tôi sẽ nói 

với anh ta rằng: “Băng đông tam xích, phi nhất nhật chi hàn”. Đối 

với con cái, các vị phải dùng sự kiên nhẫn, dùng lòng yêu thương 

của các vị kết hợp với thầy giáo, phải mất thời gian khoảng nửa 

năm, một năm để từ từ đưa chúng vào quỹ đạo. Những phụ huynh 

khi nghe thấy là nửa năm, một năm thì lông mày luôn luôn nhíu lại: 

“Sao lâu quá vậy!”. Lúc ra về họ còn nói: “Thầy Thái à! Cảm ơn 

thầy, có cơ hội lại đến thỉnh giáo thầy”. Sau khi đi rồi thì vị phụ 

huynh này từ đó không quay trở lại nữa.  

Có khả năng trên báo lại có đăng tin: “Khóa trình trong ba 

ngày đảm bảo các vị sẽ đào tạo ra một thiên tài”. Khóa trình 

cũng rất đắt tiền. Anh ấy lập tức chạy đến ghi danh tham gia, và 

mọi người sẽ đua nhau kéo đến. Cũng từ điểm này chúng ta nhìn 

thấy được: Nói cho anh ấy chân lý chân thật thì anh ấy không tin. 

Người thời nay chỉ vì cái lợi ích trước mắt, đều rất muốn “một 

bước là lên đến trời”. Như vậy là đi ngược lại với học vấn “dục 

tốc bất đạt”. Cho nên phải biết phán đoán mới phải. 

Trong “Tam Tự Kinh” có câu nói: “Vi học giả, tất hữu sơ”. 

Đầu tiên phải học cái gì? “Tiểu Học chung, chí Tứ Thư”. Cho 

nên các vị có thể yên tâm mà nói:  Bắt đầu học từ quyển “Tiểu 

Học”. Hiện nay sâu sắc thấu đáo nhất của “Tiểu Học” là “Đệ Tử 

Quy”. Quyển “Đệ Tử Quy” đã được căn cứ theo cương lĩnh của 

“Tiểu Học” để biên soạn ra. Như vậy các vị cũng không sợ là 

mình nói sai. Sau khi học xong “Tiểu Học” thì học “Hiếu Kinh”, 

học “Tứ Thư”. Hơn nữa khi bọn trẻ đã có căn bản của “Đệ Tử 

Quy”, vậy khi chúng học “Hiếu Kinh”, học “Tứ Thư” thì mùi vị 

không giống nhau.  

Khi các vị dạy đến: “Hiếu đễ dã giả, kỳ vi nhân chi bản 

dữ?”, bọn trẻ đọc đến “hiếu đễ dã giả”, vậy thì chữ “hiếu” và 

chữ “đễ” sẽ không còn là một chữ, mà là cái gì? Chúng sẽ giơ 

tay và nói: “Thưa thầy! Chữ “hiếu” này có phải là chỉ “nhập 
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tắc hiếu” (ở nhà phải hiếu) không?”. Chữ “hiếu” của chúng 

không phải là trống rỗng. Chữ “hiếu” của chúng đã kết hợp với 

cuộc sống. Chúng biết được học vấn thì “học” phải đi đôi với 

“hành”, nhất định phải nỗ lực thực hiện những gì đã học. Thái độ 

này mà đúng đắn thì hướng đi sẽ không bị sai lệch. Cho nên 

“kiến vị chân, vật khinh ngôn” (thấy chưa thật, chớ nói bừa), sự 

kiến giải của chúng ta phải chính xác, tất nhiên là phải tìm hiểu 

từ trong Kinh văn, phải từ những lời giáo huấn của Thánh nhân 

mà tích lũy năng lực phán đoán của chúng ta. 
 

19.3. Sự phi nghi, vật khinh nặc. Cẩu khinh nặc, tiến thoái thố 

(Việc không tốt, chớ dễ nhận. Nếu dễ nhận, tiến lui sai)  

Thời nay con người hứa hẹn một cách dễ dàng có nhiều hay 

không? Cho nên lúc đang vui, lúc chúng ta đang rất cao hứng thì 

không nên hứa với người khác bất cứ điều gì. Bởi rất có thể đến 

khi đó chúng ta lại không thực hiện được thì chúng ta sẽ thất tín 

với người khác. Cho nên người lớn thường hay phạm phải một sai 

lầm là khi các vị rất vui thì trẻ nhỏ sẽ thăm dò ý tứ mà đòi hỏi thứ 

này, thứ nọ của các vị. Các vị liền nói “Được! Được!”, để rồi sau 

đó lại hối hận. Các vị xem, chúng ta là những người lớn, vào lúc 

nào thì dễ dàng hứa với bọn trẻ nhất? “Khi bọn trẻ thi được điểm 

cao”. Câu trả lời này rất hay, rất chân thật. Khi thi được điểm cao, 

chúng thường đòi phải thưởng cho thứ gì đó. Cho nên mục đích 

học tập của bọn trẻ là ở đâu? Vô hình trung khi chúng ta hứa với 

bọn trẻ một điều gì đó, thì đã nuôi dưỡng thói hư vinh của chúng, 

làm cho cái mục đích học tập của chúng bị sai lệch đi. 

Cho nên tình trạng hiện nay là: Học sinh cấp một thi được 

điểm cao thì sẽ được ăn kem. Cấp hai thi được điểm cao thì được 

mua xe đạp. Còn cấp ba thi được điểm cao thì sẽ có thể đàm 

phán và còn được chọn lựa: “Con thích máy nghe nhạc MP3 hay 

thích cái gì?”. Động lực học tập của con trẻ cũng đều vì những 

món đồ này. Cho nên tại sao có rất nhiều cha mẹ bị con cái đuổi 

ra khỏi nhà, bởi vì chúng cảm thấy rằng những thứ chúng muốn 
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thì các vị đều phải làm thỏa mãn chúng. Cho nên khi thói quen 

ham muốn tài vật đã hình thành, thì dục vọng của bọn trẻ sẽ ngày 

càng tăng thêm.  

Ham muốn là vực thẳm. Từ nhỏ bọn trẻ đã mở rộng lòng 

ham muốn thì có đóng lại được không? Từ tiết kiệm chuyển sang 

phung phí thì dễ, từ phung phí chuyển sang tiết kiệm thì rất khó. 

Cho nên, khi đòi hỏi của bọn trẻ đã trở thành thói quen rồi, và 

khi có một hôm các vị không cho chúng nữa thì chúng sẽ làm 

sao? Tôi đã nghe nói, rất nhiều học sinh cấp hai đánh lại mẹ, mẹ 

không cho tiền là đánh. Đến lúc đó những người làm cha mẹ có 

kêu trời, trời cũng không thấu, kêu đất, đất cũng không thưa. 

Cho nên trong sự dễ dàng mà hứa hẹn này cũng đều do quá yêu 

chiều mà ra. 

Có một vụ án hình sự, một thanh niên khi nhỏ được cha 

thường xuyên cho rất nhiều tiền. Cho nên người thanh niên này 

tiêu tiền thành thói quen. Sau khi lớn lên, một tháng phải tiêu hết 

mấy vạn tệ, một, hai vạn nhân dân tệ, tiêu rất nhiều. Một ngày nọ, 

người cha không chịu nổi nữa, ông không cho anh ta tiền và còn 

sắp xếp cho người con đi lính. Đi lính được hai năm, hai năm sau 

trở về thì cái thói quen tiêu tiền đó có thay đổi không? Rất khó, 

chân thật là khi đã nhiễm phải thói ham muốn hư vinh, xa hoa, chỉ 

cần anh ấy bước vào hoàn cảnh như vậy thì anh ấy chịu không nổi 

mà phải cố gắng để giữ thể diện. Cho nên sau khi đi lính về, anh 

ấy cũng không có thay đổi gì, tính vẫn như xưa. Cha của anh ấy 

nói thẳng với anh ấy rằng ông không cho anh ấy tiền nữa. Kết quả 

người thanh niên đó đã thuê sát thủ để giết cha mẹ mình. Hắn 

đứng trước cửa nhà nói với tên sát thủ được thuê rằng: “Đợi chút 

nữa có một người cao như thế này này đi ra”. Nói chung là anh ấy 

nói rõ đường đi nước bước. Tên sát thủ hỏi anh ấy rằng người đó 

là ai? Anh ấy nói là cha củamình. Và thế là người cha bị giết chết. 

Sau đó, bởi vì mẹ anh ấy giữ chìa khóa tủ đựng tiền, cho nên anh 

ấy cũng giết luôn cả mẹ.  
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Thời nay giết cha, giết mẹ không còn là việc hiếm nữa. 

Nguyên nhân do đâu? Trọng tiền tài, khinh nghĩa. Ham muốn tiền 

tài không ngừng tăng thêm thì sẽ trở thành dục vọng, trở thành ác 

ma điều khiển hành vi của anh ấy. Anh ấy có muốn thoát ra cũng 

rất khó. Bởi vậy chúng ta phải cẩn thận với điều: “Sự phi nghi, vật 

khinh nặc” (việc không tốt, chớ dễ nhận), không thể để cho con 

cái có thói quen xa hoa, phung phí. 

Có một đứa bé khi thấy thức ăn không như ý liền không 

vui, cho nên tức giận và không ăn cơm. Bình thường thì người 

mẹ sẽ chạy lại nịnh nó, có thể còn hứa với nó rằng nó mà ăn 

hết thì thứ Bẩy này sẽ đưa nó đi ăn ở tiệm ăn nhanh 

McDolnad. Đáng lẽ ra đứa bé không ăn, nhưng khi mẹ nói như 

vậy thì nó liền nuốt ngay. Bởi khi chúng ta không có nguyên 

tắc thì bọn trẻ cũng hiểu được chúng ta quá rõ ràng. Bọn trẻ 

biết chúng chỉ cần có thái độ như thế nào là người lớn phải 

chiều theo ngay, đồng ý ngay. Tình trạng này sẽ rất phiền 

phức. Cho nên khi đứa bé này không ăn cơm thì người cha 

cũng không nói năng gì, vẫn tiếp tục ăn cơm. Khi người vợ 

định chạy lại nịnh đứa con thì người chồng rất có sự nhạy bén 

trong giáo dục, liền lập tức dùng ánh mắt nói với người vợ: 

“Em để đó cho anh!”. Đương nhiên là không nói ra thành lời, 

chỉ là vợ chồng hiểu ngầm với nhau. 

Cho nên nguyên tắc giáo dục con cái nhất định phải thống 

nhất giữa hai vợ chồng. Nếu không, con cái sẽ trốn ở sau lưng 

người cha hoặc người mẹ không có nguyên tắc.  

Đợi sau khi cả nhà ăn xong cơm mà nó vẫn không chịu ăn, 

người cha liền nói: “Nào! Hãy dọn hết, dọn hết tất cả đi!”. Có lẽ 

đứa bé vẫn ở đó mà tức bực, nói chung cứ để cho nó tức giận. 

Kết quả bởi buổi tối hôm đó không ăn cơm, cho nên đến nửa 

đêm thì đói quá không ngủ được, nó liền thức dậy để lục tủ lạnh 

lấy đồ ra ăn, ăn toàn đồ lạnh. Sau lần đó liệu nó còn dám đe dọa 

nữa không? Còn dám yêu cầu nữa không? Không dám.  
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Cho nên từ mấy bài trước, chúng ta đã lĩnh hội sâu sắc được 

rằng: “Giáo dục thì phải cẩn thận ngay từ bước ban đầu”. 

Điều này đặc biệt quan trọng. Không chỉ quan trọng với trẻ nhỏ, 

mà ngay sự chung sống giữa người lớn với người lớn thì đầu tiên 

các vị cũng phải cho họ biết được cái nguyên tắc công và tư ở 

đâu. Bởi vậy mới có câu: “Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ 

lúc bơ vơ mới về”, cũng là cái đạo lý đó. Khi người vợ mới về thì 

không thể giở thói ngang ngược ở mọi nơi, mà phải tìm hiểu xem 

tình trạng trong gia đình chồng như thế nào, thì mọi người mới 

sống hòa thuận được. 

“Vật khinh nặc” (chớ dễ nhận), một là bởi vì quá yêu chiều, 

hai là không có nguyên tắc nên cha mẹ hứa với con cái đều dựa 

vào cái sở thích, thích thì hứa hẹn. Có thể sau khi hứa xong thì 

tâm tình cha mẹ lại thay đổi, lại không cho chúng nữa. Như vậy 

thì con cái sẽ không tín nhiệm với các vị nữa.  

Ví dụ như khi các vị đang ở đó chơi mạt chược thì liền nói 

với đứa con rằng: “Được rồi! Con không được làm ồn, chút nữa 

con thích gì ta sẽ mua cho”. Cho nên sau này, khi chúng muốn 

mua thứ gì thì đều nhắm vào lúc bạn đang đánh mạt chược, hoặc 

vào lúc các vị đang bận việc. Chúng biết vào những lúc này có 

đòi hỏi thứ gì cũng đều được cả. Như vậy thì thật là rắc rối.  

Bởi vậy cha mẹ không nên hứa hẹn một cách khinh suất. 

Cha mẹ làm gương không hứa một cách khinh suất, sau đó tiến 

thêm một bước là giáo dục con cái cũng không được hứa một 

cách khinh suất với người khác.  

Có một đứa bé, nó vừa tặng bạn cùng học một cây bút chì. 

Người bạn rất là sung sướng liền nhận lấy, sau đó gọt đầu bút chì 

để viết. Hôm sau đi học, đứa bé liền hỏi người bạn mà nó tặng 

cho cây bút chì rằng: “Hôm nay bạn có chơi với tớ không?”. 

Người bạn cũng rất đơn thuần liền trả lời rằng: “Hôm nay tớ 

không chơi với cậu”. “Không chơi? Vậy thì trả lại cây bút chì 
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cho tớ!”. Đứa bạn cũng rất đơn thuần nên lấy cây bút chì ra trả 

lại. Đứa bé nói: “Tớ không lấy cây bút chì đã bị gọt đầu”. Người 

bạn liền lấy một cây bút chì chưa gọt ra. Nó lại nói: “Không phải 

cây này mà phải là cây bút tớ cho bạn”.  

Thầy giáo thấy vậy liền biết là cơ hội để giáo dục đã đến. 

Cho nên thầy liền bảo với nó rằng: “Phàm xuất ngôn, tín vi 

tiên” (phàm nói ra, tín trước tiên). Em đã cho người khác thì 

đồ vật đó không còn là của em nữa. Em không có tư cách để 

đòi người ta trả lại. Trước khi tặng bạn, lẽ ra em phải cân 

nhắc kỹ càng rằng em có thực lòng muốn tặng hay không. 

Hoặc là hôm nay khi em cho người ta cái gì đó, khi em nhận 

lời với người khác việc gì đó, thì đầu tiên em phải cân nhắc 

xem năng lực của em có làm được không. Nếu như năng lực 

của em không đủ mà lại nhận lời với người ta, thì đến lúc đó 

nhất định em sẽ thất tín. Hơn nữa khi nhận lời với người khác, 

ngoài việc phải cân nhắc xem mình có đủ năng lực không thì 

còn phải cân nhắc xem  việc mình nhận lời với bạn học đó có 

phù hợp với quy định của nhà trường hay không. Có khi nhà 

trường có quy định không được làm như vậy mà em vẫn nhận 

lời với bạn học thì như vậy là không đúng.” 

Cho nên làm việc gì cũng cần phải phù hợp với quy định, 

phù hợp với luật pháp nhà nước, phải suy nghĩ từ những phương 

diện này. Như vậy mới là hành vi đúng đắn. Chỉ khi chúng ta 

thấy mình thật sự có năng lực để làm thì mới nên nhận lời với 

bạn. Cho nên chúng ta cũng cần phải giáo dục cho học sinh thái 

độ “vật khinh nặc” (chớ dễ nhận).  

31
Chúng ta đã tiến vào nội dung của chương thứ tư, đó là chữ 

“tín”. Chúng ta cũng đã nói đến trong năm quan hệ ngũ luân giữa 

con người với con người với nhau cũng cần phải giữ chữ “tín”, 

cũng phải cùng nhau duy trì tín nghĩa. Có đạo nghĩa thì quan hệ 

                                                 
31

 Bắt đầu Tập 31 
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giữa con người với con người mới được hòa thuận vui vẻ, mới 

được toàn vẹn. 

Chúng ta đã nhắc đến vấn đề về chữ “tín”, và cũng đặt ra câu 

hỏi: Thương trường có cần phải giữ chữ “tín” hay không? Rất 

cần giữ chữ “tín”. Nhưng lại có một câu nói rằng: “Không gian 

xảo không trở thành con buôn”. Cho nên thời nay có rất nhiều 

quan niệm có vẻ như là đúng nhưng lại là sai. Chân thật là chúng 

ta phải phán đoán cho được. Ví dụ như có một câu nói rằng: 

“Nhân bất vi kỷ, thiên tru địa diệt” (Người mà không vì mình thì 

trời tru, đất diệt). Câu nói này là của ai? Không biết của ai. Xin 

hỏi: Tại sao người ta lại nói ra câu đó? Quá là ích kỷ! Đây có thể 

là tự mình tìm lối thoát cho mình. Thái độ này thật là không tốt!  

Cho nên chúng ta cũng phải suy nghĩ rằng một lời nói có thể 

sẽ làm cho người khác có quan niệm sai lệch đi. Chúng ta nhất 

định phải cẩn thận về lời nói, hành vi của mình. Khi chúng ta 

chưa nhận định được rằng lời nói của chúng ta có chính xác hay 

không, thì tuyệt đối không được nói lung tung. Đó chính là “Trí 

vị đích, vật khinh truyền” (Thấy chưa thật, chớ nói bừa). 

Đối với thương trường, tôi cũng từng nghe có phụ huynh nói 

rằng: “Các thầy giáo dục bọn trẻ thật thà, thành thật như vậy, 

sau này chúng đi vào thương trường thì sẽ ra sao?”. Chúng tôi 

đã nói với họ rằng: “Vậy thì con cái của các vị nhất định sẽ là 

Tổng Giám đốc. Nếu như mọi người đều không giữ chữ “tín”, 

chỉ có một mình con cái của các vị biết giữ chữ “tín”, vậy thì 

người ta sẽ hợp tác làm ăn với ai? Đương nhiên là hợp tác làm 

ăn với người biết giữ chữ “tín” rồi”. Cho nên câu nói: “Không 

gian xảo không trở thành con buôn” là sai. Họ có thể đi lừa được 

một lần, hai lần chứ không thể lừa được mãi.  

Cho nên mới nói: “Nhật cửu kiến nhân tâm” (Ở lâu mới biết 

lòng người có nhân). Hơn nữa khi họ dùng những thủ đoạn gian 

xảo, thì cho dù họ có lừa được những việc làm ăn buôn bán, 
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nhưng thực ra là họ đã bi mất phúc đức của mình. Có thể họ còn 

rất đắc ý: “Các vị xem! Tôi kiếm được nhiều tiền như vậy!”. 

Nhưng họ đâu biết số tiền đó thực ra đã có sẵn trong mệnh của 

họ, chỉ bởi họ dùng sai phương pháp cho nên đã làm giảm mất 

phúc đức đáng có của mình. Bởi vậy “Tiểu nhân bị thiệt thòi mới 

là tiểu nhân”. Cho nên giữa con người với con người cần có chữ 

“tín”. Cho dù ở chính phủ, ở thương trường hay ở bất cứ đoàn 

thể nào cũng cần phải để cho người khác tin tưởng mình. Như 

vậy mới là thái độ làm người đúng đắn. 

Chúng ta cũng đã nhắc đến đối với những yêu cầu của trẻ 

nhỏ, hợp lý thì chúng ta đồng ý, nếu không hợp lý thì các vị nhất 

định phải kiên quyết từ chối. Nếu chúng muốn gì các vị cũng đáp 

ứng thì sẽ tạo cho chúng sự tham lam, thói quen xa hoa, phung 

phí. Như vậy thì rất nguy hiểm. Cho nên ở điểm này thì không 

nên “khinh nặc” (hứa hẹn một cách khinh suất). Khi chúng ta 

phát hiện con cái có hiện tượng hứa hẹn một cách khinh suất thì 

chúng ta cũng phải hướng dẫn chúng, chỉ bảo chúng kịp thời. 

Chúng ta cũng đã nhắc đến khi trẻ nhỏ hứa với người khác thì 

đầu tiên nhất định phải suy xét xem mình có đủ năng lực để làm 

không, tiếp nữa là xem có phù hợp với nội quy, quy định của 

trường, lớp hay không, và còn phải phù hợp với quy định của 

luật pháp nữa. Những điều này cũng phải xây dựng cho trẻ nhỏ 

từ khi còn bé thì chúng mới không hứa một cách khinh suất. 

Vậy chúng ta là những người đã trưởng thành thì nhất quyết 

không thể hứa một cách khinh suất được. Cho nên khi người 

khác có việc cần nhờ các vị, ví dụ như họ có việc gấp, có một số 

việc gấp cần nhờ đến các vị, các vị cũng cần phải bình tĩnh để 

nghe cho rõ ràng sự việc. Có lúc do gấp quá, sự gấp gáp làm cho 

lòng họ rối loạn. Rất có thể các vị đã hứa với họ rồi, nhưng đến 

khi thực hiện thì sự việc lại không như các vị tưởng tượng. Ví dụ 

như họ chỉ nói phiến diện, các vị lại không bình tĩnh để nghe, rất 
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có thể hứa sẽ làm cho họ, nhưng sau đó thì sự việc lại không 

giống như các vị dự tính thì các vị rất khó để mà xử lý.  

Cho nên việc có gấp thì cũng phải từ từ để giải quyết. Hơn 

nữa, dù đối phương có nhờ các vị giúp đỡ, thậm chí là cùng với 

các vị giải quyết sự việc, thì các vị cũng nên suy xét: Thứ nhất, 

năng lực của họ có đủ không? Thứ hai, năng lực của các vị có đủ 

không? Và còn cần phải xem nhân duyên của sự việc này đã 

đúng lúc chưa. Nếu như chưa đúng lúc mà các vị lại nhận lời 

một cách khinh suất, thì đến khi đó các vị làm cũng không phải 

mà không làm cũng không được. Đến lúc đó thì thật là khó xử, 

có thể còn xảy ra những hiểu nhầm. Đáng lẽ các vị có lòng tốt 

nhưng đến cuối cùng thì rất khó để mà thu dọn. Cho nên chúng 

ta có thiện tâm rồi còn cần phải dùng lý trí để phán đoán mới 

được. Bởi vậy mới nói: “Sự phi nghi, vật khinh nặc. Cẩu khinh 

nặc, tiến thoái thố” (Việc không tốt, chớ dễ nhận. Nếu dễ nhận, 

tiến lui sai). 
 

19.4. Phàm đạo tự, trọng thả thư. Vật cấp tật, vật mô hồ 

(Phàm nói chuyện, nói trọng điểm. Chớ nói nhanh, chớ mơ hồ) 

Giữa con người với con người chúng ta khi nói chuyện với 

nhau có ảnh hưởng lẫn nhau rất nhiều. Cho nên chúng ta rất cần 

phải học cách nói chuyện. Vậy thì các vị đã học cách nói chuyện 

chưa? Các vị có muốn lên đây thử không? Rèn luyện nhiều mới tốt. 

Cho nên nói chuyện phải được rèn luyện từ nhỏ. Tôi thì không 

được rèn luyện từ nhỏ. Bởi vì thủa nhỏ ít có tài năng, cho nên từ 

trước tới giờ tôi đều không được tham gia những cuộc thi biểu diễn 

hay những cuộc thi đọc theo phong cách diễn cảm. Đối với tôi mà 

nói thì hình như không có duyên với những cuộc thi này. Và kết 

quả khi vào đại học tôi mới bắt đầu học cách mở rộng tấm lòng. Mà 

thời đó có học cũng chỉ học một số kiến thức về sức khỏe, vì cảm 

thấy sức khỏe rất quan trọng đối với đời sống con người.  
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Ở gần trường của tôi có một tiệm hồng trà, tôi thường tìm 

mấy người sinh viên lớp dưới và nói với họ: “Các bạn có 

muốn nghe tôi thuyết giảng không?”. Sau đó tôi hẹn họ đến 

tiệm hồng trà và bắt đầu thuyết giảng với họ về nhiều chủ đề, 

ví dụ chủ đề “Sự quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe 

con người”, hoặc chủ đề “Sự quan trọng của quan hệ xã giao 

đối với con người”. Tôi bắt đầu luyện tập với hai, ba người. 

Sau này khi đến Hải Khẩu, cô giáo Dương cũng dặn tôi rằng 

khi có cơ hội thì hai, ba người cũng nên thuyết giảng. Vậy nên 

tôi cũng nghe theo lời căn dặn của cô, liên tục hơn một trăm 

lần diễn giảng, cứ như vậy mà giảng. Sau này khi đã diễn 

giảng được hơn một trăm lần thì tôi lại đi Thẩm Quyến. Kết 

quả trong khoảng nửa năm thì tôi đã diễn giảng được hai, ba 

trăm lần. Sau đó gần đây vào tháng bẩy, chúng tôi bắt đầu tổ 

chức những buổi diễn giảng có tính toàn quốc, và cứ thế rèn 

luyện như vậy.  

Cho nên nói chuyện cũng cần phải “vật uý nan” (không sợ 

khó). Nói nhiều tự nhiên sẽ thuần thục. Nhưng khi nói chuyện 

cũng cần phải xem cái ý của mình là gì, quan trọng nhất là phải 

có ích lợi cho người khác. Nếu không sẽ trở thành: “thoại thuyết 

đa, bất như thiểu” (nói nhiều không bằng ít nói). 

Chúng tôi đã tổ chức diễn thuyết ở nhiều nơi. Các thầy giáo 

của trung tâm chúng tôi cũng thường xuyên để cho bọn trẻ có cơ 

hội lên bục giảng, không chỉ rèn luyện cách nói chuyện mà còn 

rèn luyện sự uy nghiêm của chúng, cần phải “bộ thung dung, lập 

đoan chính. Ấp thâm viên, bái cung kính”(Đi thong thả, đứng 

ngay thẳng. Chào cúi sâu, lạy cung kính). 

Cho nên khi trẻ nhỏ lên trên bục diễn giảng, chúng tự mình 

giới thiệu, sau đó nói tuần trước ở nhà chúng đã làm được những 

việc hiếu thuận với cha mẹ như thế nào. Bởi khi một người tự 

nói ra những việc tốt mà họ đã làm thì có thể sẽ khiến cho người 

khác “kiến nhân thiện, tức tư tề” (thấy người tốt, nên sửa mình).  
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Quý vị thân mến! “Đệ Tử Quy” là ở trong sinh hoạt của 

cuộc sống, luôn luôn có thể áp dụng được. Cho nên khi trẻ nhỏ 

đứng lên trên bục thì đầu tiên phải cúi đầu lạy chào, sau đó tự 

mình giới thiệu: “Tôi tên là gì gì đó. Năm nay tôi bao nhiêu 

tuổi”. Lúc này các vị có thể nhìn thấy chúng có lúc tay còn 

không kiềm chế được và sẽ run như thế này và có lúc miệng 

nói không rõ ràng. Khi bọn trẻ nói không rõ ràng thì các vị 

phải cho chúng có thời gian. “Nào! Làm tiếp một lần nữa”. 

Từng lần, từng lần một cho chúng rèn luyện, rèn đến khi 

chúng biết mới thôi. Như vậy thì lòng can đảm và sự hiểu biết 

đều được rèn luyện. 

Âm điệu khi nói phải “vật cấp tật, vật mơ hồ” (chớ nói 

nhanh, chớ mơ hồ). Phần trước trong “Đệ Tử Quy” có nói rất 

nhiều đến thái độ và phương pháp nói chuyện. Ví dụ như, âm 

điệu nên vừa phải, không nên nói to quá cũng không được nói 

nhỏ quá: “Tôn trưởng tiền, thanh yếu đê. Đê bất văn, khước phi 

nghi” (Trước người lớn, phải nói nhỏ. Nhỏ không nghe, không 

đúng phép). Còn nữa, khi nói chuyện với người khác thì mắt 

phải nhìn vào đối phương để tỏ lòng kính trọng: “Vấn khởi đối, 

thị vật di” (Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng). Đây là những chi tiết 

bé nhỏ, nhưng các vị cũng cần phải bớt chút thời gian để chú ý, 

để rèn luyện, đến ba, bốn tuần lễ sau thì tự nhiên sẽ đi vào nề 

nếp, quy củ. 

Ở chỗ chúng tôi có một cô bé có khuynh hướng sống nhiều 

về nội tâm, nhưng chúng tôi cũng để cho cô bé này luyện tập. 

Sau này khi qua mấy tháng, cô bé có khuynh hướng sống nội 

tâm này đi tham gia cuộc thi diễn thuyết và cũng nhận được giải 

thưởng. Cho nên mẹ của cô bé rất vui. Vậy thì nếu như con cái 

của các vị không dám nói chuyện, các vị ở nhà cũng có thể xử lý 

được. Người cha làm mẫu trước để con cái rèn luyện theo thì 

chúng nhất định sẽ rất vui. Bọn trẻ muốn các vị làm và chúng 

cũng làm, như vậy thì chúng sẽ tâm phục, khẩu phục. 
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Ngoài việc phải rèn luyện cho con cái biết cách nói chuyện 

ra, khi giao tiếp với người khác chúng ta cũng cần phải luôn luôn 

xem lại xem lời nói của mình có nhanh quá không. Nếu như nói 

nhanh quá, người khác nghe sẽ rất vất vả. Nếu như người nghe 

lại bị bệnh tim thì càng nguy hiểm hơn. Có rất nhiều vị bạn hữu 

nói: “Tôi nói chậm lắm rồi!”. Nói như vậy có được không? 

Không được dựa theo tiêu chuẩn của mình, mà phải dựa theo 

tiêu chuẩn: “Người ta có tiếp thu được hay không?”. Hơn nữa, 

mục đích của nói chuyện đương nhiên là để cho người khác nghe 

chứ không phải bởi vì mình thích nói.  

Ví dụ như, chúng ta nói chuyện điện thoại với đồng 

nghiệp, với cấp trên, có thể đề cập đến những việc của công ty 

nhưng cấp trên lại nói nhanh quá, các vị nghe không rõ, có thể 

phải xử lý một việc gì đó. Lúc này thì phải làm sao? Lúc này 

chúng ta có thể nói với người cấp trên. Nếu như không quen 

thuộc lắm thì không nên trực tiếp nói thẳng: “Sao ông nói 

nhanh vậy!”. Chúng ta có thể lùi một bước để hỏi lại một lần 

lời nói của cấp trên: “Xin hỏi, vừa rồi có phải ông nói như vậy, 

như vậy không?”. Chúng ta đem lời họ vừa nói nhắc lại một 

lần cho họ nghe. Nếu các vị nghe nhầm thì họ sẽ lập tức nhắc 

lại câu mà họ vừa nói cho các vị nghe. Nếu các vị cứ miễn 

cưỡng mà nghe, đến lúc có sự sai lệch thì cấp trên cũng không 

cảm thấy rằng bởi do họ nói quá nhanh, mà nhất định họ sẽ nói 

các vị làm việc không tốt.  

Cho nên chúng ta phải có một thói quen, cho dù ai giao cho 

ta việc gì, trước khi cúp điện thoại chúng ta phải nhắc lại một 

lượt cho họ nghe, như vậy mới không bị sơ sót. Luôn luôn do 

một câu hiểu sai mà cả một sự việc có thể sẽ phải làm lại từ đầu. 

Mà cuộc đời của một con người thì: “Nhất thốn quang âm nhất 

thốn kim” (thời gian là vàng, là bạc), nên chúng ta quyết không 

thể vì sơ suất một câu nói mà làm tổn thất thời gian của bao 

nhiêu người. Như vậy là không tốt. Cho nên chúng ta cũng phải 

cẩn thận khi đối xử.  
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Vừa rồi chúng ta có nhắc đến việc phải xác nhận lại câu nói 

một lượt, và cũng nên để cho bọn trẻ có được thói quen này ngay 

từ khi còn nhỏ. Tin rằng ngay từ nhỏ trẻ nhỏ đã có thói quen này 

thì khi thầy giáo có giao cho chúng làm việc gì chúng cũng sẽ 

hỏi: “Ý của thầy có phải như vậy, như vậy không?”. Tôi tin rằng 

những người thầy giáo này, những người trưởng bối này khi thấy 

trẻ nhỏ biết cư xử như vậy thì nhất định sẽ rất vui vì chúng rất 

đáng được tin tưởng. 

*********** 

19.5. Bỉ thuyết trường, thử thuyết đoản. Bất quan kỷ, mạc 

nhàn quản (Kia nói phải, đây nói quấy. Không liên quan, chớ để ý) 

Bỉ thuyết trường, thử thuyết đoản (Kia nói phải, đây nói 

quấy) ý là nói này, nói nọ. Tại sao giữa con người với con người 

có việc nói này, nói nọ như vậy? Mục đích của họ ở đâu? Tục 

ngữ có nói: “Người nói chuyện thị phi là người thị phi”. Hơn nữa 

con người thường có một thói quen là họ sẽ ép chúng ta theo phe 

một bên nào đó: “Các vị theo phe chúng tôi hay là theo phe bên 

kia?”. Có khuynh hướng như vậy không? Vậy thì chúng ta 

không theo phe nào cả.  

“Bất quan kỷ, mạc nhàn quản” (Không liên quan, chớ để ý) 

ý muốn nói là không phải việc của mình thì không xen vào, và 

phải nhanh chóng rời xa nơi thị phi. Bởi người đến nói chuyện 

thị phi nhất định họ sẽ có mục đích: Một là lôi kéo các vị, hai là 

muốn bôi nhọ người khác. Chỉ cần có thị phi thì sẽ có sự tổn 

thương đối với đoàn thể. Vậy thì chúng ta tuyệt đối sẽ không 

được vui khi tình trạng này xảy ra. Cho nên muốn người khác 

noi theo thì chúng ta không nên làm những chuyện thị phi. 

Chúng ta phải đi đúng hướng, phải hòa nhã với mọi người, 

luôn luôn bao dung. 

Khi các vị không đứng về phía bên nào trong đoàn thể mà 

đứng ở giữa, cái vị trí này rất quan trọng. Tại sao ư? Bởi vì cả 
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hai phía tất nhiên đều có sự thiên lệch. Khi mỗi một người có 

sự thiên lệch, đến khi thái quá thì trong lòng họ có cảm thấy là 

mình sai lầm không? Lâu dần họ cũng sẽ cảm thấy họ bị sai 

lầm, hoặc là trong lòng muốn tìm người khác để đàm luận. Ví 

dụ như có một vị cấp trên làm một việc gì đó và đã làm sai. Có 

người sẽ phê bình vị cấp trên này nhưng có người lại cứ bao 

che. Có tình trạng này xảy ra không? Vậy là hai phe tranh cãi 

đến nỗi không thể chấm dứt. Lúc này chúng ta đứng ở giữa tất 

sẽ hữu dụng. Phải nói làm sao? Những người bao che cho cấp 

trên có phải là thật sự yêu mến cấp trên không? Đó là làm việc 

bằng tình cảm. Các vị càng bao che cho họ thì có thể họ sẽ 

càng không nhìn ra được cái lỗi lầm lần này của họ ở đâu, có 

thể họ còn theo các vị để tranh đấu với phe bên kia. Vậy thì họ 

càng ngày càng mất đi lòng tin tưởng của người khác. Động 

cơ của các vị đáng lẽ là muốn tốt cho họ nhưng cuối cùng thì 

lại làm hại họ. 

Cho nên về bên bao che thì lâu dần họ cũng sẽ nghĩ lại. Lúc 

này chúng ta cũng nên hướng dẫn họ rằng chân thật muốn cấp 

trên tốt thì tuyệt đối không được bao che. Các vị phải luôn luôn 

nói như vậy. Bởi vì dù sao họ cũng theo cấp trên một khoảng 

thời gian, có thể họ cũng sẽ nghĩ lại và nói: “Đúng! Đúng rồi!”. 

Trước đây, chúng ta có khuyên nhủ họ nhưng họ không nghe. 

Sau này chúng ta có thể tiến thêm một bước nói với họ rằng: 

“Nếu các vị thường xuyên có thể chỉ ra được khuyết điểm của 

cấp trên, cấp trên sau khi tự mình đi kiểm nghiệm họ sẽ càng 

ngày càng tín nhiệm đối với các vị. Cho nên việc cần khuyên thì 

tuyệt đối không thể chỉ vì một, hai lần khuyên can cấp trên không 

nghe mà các vị lại không khuyên can nữa. “Nhật cửu kiến nhân 

tâm” (ở lâu mới biết lòng người có nhân), cấp trên từ từ sẽ có 

thể sửa lại”. 

Còn với phe bên kia thì: “Công nhân chi ác vô thái nghiêm, 

đang tư kỳ kham thụ” (công kích cái xấu của người khác cũng 
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không được quá đáng, phải nghĩ xem người ta chịu được đến 

đâu). Khi người khác có lỗi lầm thì cũng không nên quá nghiêm 

khắc. Các vị phải xem người ta có chịu được không. Hơn nữa, 

trên thực tế có rất nhiều chuyện các vị không phải người trong 

cuộc, không biết chừng khi chúng ta làm thì cũng phạm phải sai 

lầm tương tự như họ vậy. Cho nên chúng ta cũng phải khoan 

dung để đối xử. Khi mọi người mắng họ quá đáng quá, thì thật ra 

trong lòng họ cũng cảm thấy không yên. Nhưng khi chúng ta 

không tranh chấp bằng lời nói thì bản thân họ cũng sẽ có một sức 

mạnh để kiềm chế. Cho nên cũng có lúc họ sẽ nói: “Sao các vị 

lại có tu dưỡng đến vậy! Chúng tôi cũng nên kiểm điểm lại một 

chút”.  

Cho nên ở trong đoàn thể chỉ cần chúng ta có thể không làm 

ra những điều thị phi, có thể tận tâm, tận lực làm tròn bổn phận, 

không đi tranh chấp những việc thuộc về tình cảm, thì luôn luôn 

có thể có tác dụng đúng đắn đối với đoàn thể. Cho nên chúng ta 

không nên xem thường sức mạnh của bất kỳ cá nhân nào của 

chúng ta. Đây là nói đến: “Bỉ thuyết trường, thử thuyết đoản. Bất 

quan kỷ, mạc nhàn quản” (Kia nói phải, đây nói quấy. Không 

liên quan, chớ để ý).  

Ý của câu “Mạc nhàn quản” (chớ để ý) ở đây là nói không 

nên xen vào những chuyện thị phi. Nhưng nếu như là việc 

quan trọng của công ty thì chúng ta cũng phải tích cực tham 

gia mới phải. Hơn nữa trong lúc tham gia, chúng ta hy vọng 

rằng phải làm tốt sự việc, cho nên trong lúc này những điều 

cần nói thì phải nói. Các vị không thể khi thấy có vấn đề thì lại 

không chịu nói ngay lập tức, sau này khi sự việc thất bại rồi 

thì mới nói vuốt đuôi, như vậy rất là không thích đáng. Cho 

nên khi đang họp bàn, khi cần có quyết sách, chúng ta nhằm 

vào sự việc chứ không nhằm vào ai. Những chỗ nào làm chưa 

thích đáng thì chúng ta cũng cần chỉ ra, chứ tuyệt đối không 

phải có thành kiến đối với người này, hoặc đối với vị đồng 

nghiệp kia. Khi đã thảo luận xong sự việc, đã quyết định xong, 
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khi bước ra khỏi cửa phòng họp thì chúng ta vẫn là những 

người đồng nghiệp tốt của nhau, có món gì ngon tuyệt đối 

cũng không thiếu phần của họ. Thế nên nếu như trong lòng các 

vị cảm thấy là lạ, vậy thì cũng sẽ khiến cho họ cảm thấy là lạ, 

đáng lẽ không có việc gì, nhưng sự việc càng ngày lại càng to 

ra. Cho nên chúng ta cũng phải duy trì tấm lòng chân thành để 

đối mặt với bất kỳ một người nào.  
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