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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 thành vấn đề vô cùng khó khăn không chỉ của 
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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.  

“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 
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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 
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CHƯƠNG THỨ NHẤT  

(Tiếp theo) 

NHẬP TẮC HIẾU (Ở nhà phải hiếu) 

 

4. THÂN SỞ HIẾU, LỰC VI CỤ. THÂN SỞ Ố, CẨN VI 

KHỨ. THÂN HỮU THƯƠNG, DI THÂN ƯU. ĐỨC HỮU 

THƯƠNG, DI THÂN TU. THÂN ÁI NGÃ, HIẾU HÀ NAN. 

THÂN TĂNG NGÃ, HIẾU PHƯƠNG HIỀN. 

Cha mẹ thích, dốc lòng làm 

Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ. 

Thân bị thương,  cha mẹ lo 

Đức tổn thương, cha mẹ tủi. 

Cha mẹ thương, hiếu đâu khó 

Cha mẹ ghét, hiếu mới tốt. 

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

4.1. Thân sở hiếu, lực vi cụ (Cha mẹ thích, dốc lòng làm) 

Hy vọng của cha mẹ đối với chúng ta, ví dụ như mong thành 

tích học tập của chúng ta được tốt, mong bài tập của chúng ta 

được tốt, chúng ta phải tận tâm, tận lực để hoàn thành điều mong 

muốn của cha mẹ. Nhưng chúng ta hãy suy xét một chút: Cha mẹ 

thời nay thật ra “mong muốn” cái gì? Nếu như mong muốn của 

cha mẹ là hiếu danh, hiếu lợi, như vậy sẽ có ảnh hưởng gì đối 

với con cái? Có thể con cái cũng sẽ hiếu danh, hiếu lợi. Khi bọn 

trẻ hình thành thái độ như vậy, thì đối với cả cuộc đời của chúng 

cũng sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Cho nên sở hiếu của cha mẹ 

cũng phải có giá trị nhân sinh quan đúng đắn. 

Vào thời xưa, Sở Vương rất thích những người con gái eo 

nhỏ. Kết quả là trong cung có rất nhiều cô gái bị chết đói. Người 
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dưới quyền thường hay phụ họa theo sở hiếu của người trên, kéo 

theo cả một nếp sống sai lầm. Nếp sống một nhà sai lầm thì nhà 

sẽ sụp đổ. Vua của một nước lôi kéo nếp sống sai lầm thì nước sẽ 

sụp đổ. Cho nên gọi là: “Nhất gia nhân, nhất quốc hưng nhân. 

Nhất gia nhượng, nhất quốc hưng nhượng. Nhất nhân tham lệ, 

nhất quốc tác loạn". Nếu như vua một nước tham lam tiền tài, 

kết cục có thể sẽ phát sinh xung đột với nhân dân.  

Ngày xưa Trụ Vương sủng ái Đát Kỷ. Vào thời của Trụ 

Vương có hiền thần phò tá không? Có! Đương thời có rất nhiều 

hiền thần, đều rất có học vấn, trong đó có một vị gọi là Cơ Tử. 

Vị Cơ Tử nhìn thấy một sự việc thì ông liền biết được triều nhà 

Thương không giữ được nữa. Ông mới nhìn có một sự việc mà 

đã biết trước được sự việc về sau. Cho nên người học sách 

Thánh Hiền thời xưa đều có thể thấy mầm biết cây, nhìn thấy 

một số việc nhỏ là có thể liên tưởng đến sau này sẽ có những 

ảnh hưởng không tốt gì. Bởi ông nhìn thấy Trụ Vương tặng Đát 

Kỷ một đôi đũa làm bằng ngà voi. Tại sao Cơ Tử nhìn thấy đôi 

đũa ngà voi thì biết rằng nhà Thương sẽ bị diệt vong? Chúng ta 

sẽ nói: “Sự việc liệu có nghiêm trọng đến thế không?”. Vậy 

chúng ta hãy suy luận kỹ càng xem: Khi Đát Kỷ cầm đôi đũa 

ngà voi, vậy xin hỏi: Đát Kỷ sẽ dùng ly rượu gì? Có lẽ là ly 

ngọc tê giác. Tương xứng với ly ngọc tê giác, xin hỏi: Phải 

dùng khay làm bằng gì? Có lẽ là khay làm bằng vàng, bằng bạc. 

Khay làm bằng vàng, bằng bạc có phải là để đựng rau xanh, đậu 

phụ không? Có hay không? Mà phải đựng thứ gì? Đựng sơn 

hào hải vị. Đựng sơn hào hải vị, vậy chúng ta có thể mặc áo 

phông để ăn sơn hào hải vị không? Mà phải mặc thứ gì? Lụa là 

gấm vóc. Phải mặc lụa là gấm vóc để ăn sơn hào hải vị. Vậy có 

thể ở nhà gỗ chật hẹp không? Phải ở cung điện lộng lẫy. Những 

thứ này đều cần phải có tiền. Vậy tiền từ đâu ra? Không ngừng 

bóc lột nhân dân, bóc lột mồ hôi nước mắt của nhân dân. Cuối 

cùng thì nhân dân sẽ đứng dậy đối kháng với vua Trụ. Cho nên 
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cái đó gọi là: “Một người tham ác thì một nước sẽ loạn”. Các vị 

coi, các bậc Thánh Hiền thời xưa đích thực là rất có trí tuệ. Họ 

biết cách kéo tơ bóc kén, có thể nhìn thấu được những ảnh 

hưởng không tốt về sau. 

Sau đó triều nhà Thương bị Chu Võ Vương lật đổ. Những 

vị Quân vương của quân khởi nghĩa ngày xưa trên thực tế đều 

rất nhân hậu. Khi ông ấy tiêu diệt triều Thương, ông không 

tiêu diệt con dân triều nhà Thương và không tiêu diệt con 

cháu Trụ Vương. Ông đều vạch đất chia cho một vùng để con 

cháu đời sau của họ tiếp tục sinh sống ở đó. Bởi vì điều chú 

trọng của các vị Quân vương thời xưa là tấm lòng yêu thương 

thiên hạ, phải dùng nhân đức đi chinh phục lòng người, đánh 

trận chỉ là việc bất đắc dĩ. Triều nhà Chu có tấm lòng như vậy 

cho nên rất nhanh chóng nhận được sự quy thuận của người 

trong thiên hạ. 

Cho nên khi sở hiếu của người làm cha mẹ là danh và lợi, 

như vậy cũng sẽ có ảnh hưởng rất không tốt đến một gia đình. 

Người thế gian thường nói mục tiêu của nhân sinh là tìm cầu phú 

quý. Vậy thực ra phú quý là gì vậy? Cái gì là giàu có? Một người 

bận rộn cả đời vì muốn được hưởng phú quý. Rốt cuộc anh ấy có 

hưởng được phú quý đích thực không? Cuộc sống của người thời 

nay đều bị gây hiểu lầm. Chúng ta hãy xem những quyển sách có 

mặt trên thị trường. Cái gì được gọi là thành công? Có rất nhiều 

sách dạy cách làm thế nào để trong cuộc đời lần đầu tiên kiếm 

được năm triệu, lần đầu tiên kiếm được mười triệu, những quyển 

sách này bán rất chạy. Còn sách dạy làm thế nào để quan hệ vợ 

chồng trở nên tốt hơn, giáo dục con cái tốt hơn thì không bán 

chạy bằng. Cho nên sự chuyên chú của con người cũng đều ở nơi 

đồng tiền. Hình như họ có cảm giác khi có tiền thì cuộc sống sẽ 

tốt đẹp. Thật không ngờ một khi mở lòng dục vọng thì không 

nhìn thấy đáy. Cho nên mới nói dục vọng là vực thẳm. 
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Có rất nhiều người cảm thấy rằng có tiền thì được gọi là giàu 

có. Thực ra khi càng có tiền thì lại lo sợ tiền bị ít đi. Càng có tiền 

khi nhìn thấy người khác có nhiều tiền hơn mình thì lại cảm thấy 

mình rất nghèo. Ví dụ nhìn thấy người khác có năm mươi triệu mà 

mình chỉ có mười triệu, thế là anh ấy cảm thấy mình rất nghèo. 

Đợi đến khi đã có năm mươi triệu, lại thấy người khác có một 

trăm triệu, anh ấy vẫn có cảm giác mình rất nghèo. Cho nên người 

như thế này có giàu có không? Không! Bởi vậy ý nghĩa chân 

chính của sự giàu có là: “Tri túc giả phú” (biết thỏa mãn với cái 

hiện có thì sẽ luôn vui vẻ). Khi anh ấy không biết thỏa mãn thì cho 

dù có nhiều tiền hơn nữa anh ấy vẫn cảm thấy rất nghèo túng. 

Tôi đã từng tiếp xúc với những nhà kinh doanh. Họ nói nếu 

như những nhà kinh doanh không được nghe giáo huấn của 

Thánh Hiền thì cuộc đời này của họ thật là nghèo đến nỗi chỉ có 

mỗi tiền mà thôi. Khi cuộc sống có tiền mà không có trí tuệ thì 

tiền sẽ là tai họa. Khi có tiền, bên ngoài lại có rất nhiều cám dỗ, 

có khi họ cũng bởi vì tiền mà bắt đầu chà đạp cuộc sống của 

chính mình. Bởi vậy đã từng có nghiên cứu điều tra, những nhà 

kinh doanh lớn thường có mấy kiểu kết cục như sau: 

Tình huống thứ nhất: Lao tâm, lao lực  

Hàng ngày làm việc chăm chỉ, làm việc quá tám tiếng 

đồng hồ, thậm chí vượt quá mười tiếng đồng hồ, nhưng đến 

tuổi trung niên phát giác mình bị bệnh ung thư, bị bệnh nặng. 

Chăm chỉ vất vả mười mấy, hai mươi năm trời cuối cùng 

không mang theo được thứ gì, đó gọi là lao tâm, lao lực. Anh 

ấy nằm trong bệnh viện trong lòng thật không vui: "Đống của 

cải này của ta không biết sẽ rơi vào tay người đàn ông nào?". 

Bởi vì vợ anh ấy còn trẻ, anh ấy nghĩ: “Mình vất vả cả nửa 

cuộc đời để kiếm tiền, đến cuối cùng cũng không tiêu được!”. 

Trong lòng anh ấy sẽ đấm ngực, giậm chân! Cái kết cuộc này 

thật không tốt đẹp! Nhưng thời nay có rất nhiều người đi theo 

con đường này. 
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Cho nên tôi thường nói, nhân sinh là ba chữ: “bận rộn”, “đui 

mù”, “mù mịt”. Chữ thứ nhất là “bận rộn”. Trong chữ “bận rộn”, 

bên trái là chữ “tâm”, bên phải là chữ “vong”. Đây là biểu hiện 

cái tâm “chết”! Họ không thể cảm nhận được cha mẹ, vợ con 

bên cạnh cần gì. Ngày nào họ cũng rất là bận rộn, bận rộn nhiều 

quá sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai là mắt không nhìn thấy gì. Cho 

nên họ quên hết bổn phận của mình, chỉ biết có mỗi một việc 

kiếm tiền. Đợi đến khi trung niên thì họ cảm thấy thật kỳ lạ: “Tại 

sao vợ không thèm nói chuyện với mình, con cái cũng không 

giao lưu với mình? Mình dốc hết sức lực cũng là vì họ mà! Tại 

sao cuối cùng lại có kết cục như vậy?”. Và rồi anh ấy cảm thấy 

cuộc đời mù mịt. “Cuối cùng mình đã làm  gì vậy?”. Đây được 

gọi là “bận rộn”, “đui mù”, “mù mịt”. 

Có rất nhiều phụ huynh bận đến nỗi ngay cả con mình học 

lớp mấy cũng không biết. Thành Long có một hôm đi đón con 

trong lòng rất vui do hôm đó anh được rảnh, không phải đóng 

phim. Anh đến trường chờ con ra, đợi mãi nửa ngày vẫn không 

thấy con ra. Đột nhiên anh gặp ngay thầy giáo của con mình, 

người thầy nói: “Con anh đã lên cấp 2 rồi, anh còn đến trường 

cấp 1 đợi làm gì?”.  

Cho nên chúng ta cần hồi tưởng lại: Mục đích chân chính 

của sự nỗ lực trong cuộc đời là ở đâu? Không phải là trò chơi 

tiền bạc. Đó không phải là mục đích chân chính ban đầu của 

chúng ta. Mục đích chân chính ban đầu là gì? Không phải là 

muốn có một cuộc sống tốt cho gia đình hay sao! Cho nên chúng 

ta phải ghi nhớ kỹ mục tiêu của mình, không nên đi được nửa 

đường thì không biết phương hướng nữa. Nhưng vấn đề này kỳ 

thực là không đơn giản, bởi vì xã hội hiện nay có rất nhiều hiện 

tượng so sánh khập khiễng. Quần áo của người ta đắt hơn đồ 

mình mặc, xe người ta xịn hơn xe của mình thì tâm ta bị ảnh 

hưởng. Cho nên đừng đi vào con đường “bận rộn” “đui mù”, 

“mù mịt”. Đây là tình huống đầu tiên. 
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Tình huống thứ hai: Tiếng xiềng xích gông cùm 

Trong quá trình kiếm tiền, các nhà doanh nghiệp thường có 

lúc bí quá hóa liều, nên họ vi phạm luật pháp nhà nước. Tôi còn 

nhớ hồi đó khi đi máy bay từ Bắc Kinh về nhà, trên máy bay tôi 

có gặp người giàu nhất nước Nga. Người này tuổi vẫn còn trẻ, 

trông chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi mà thôi, nhưng bây giờ lại 

biến thành phạm nhân và phải ngồi tù. Bởi vậy con người tuyệt 

đối không được tham lam, phải thật thà để kinh doanh buôn bán. 

Khi làm ăn trung thực thì tin rằng sẽ có sự hồi báo tốt đẹp. Và 

đương nhiên sau này cũng đừng để con cái chúng ta phải bí quá 

hóa liều, quan trọng hơn là phải dạy chúng từ khi còn nhỏ rằng: 

“Vật tuy tiểu, vật tư tàng” (Vật tuy nhỏ, chớ cất riêng), dạy 

chúng liêm khiết có quy củ, đó mới là căn bản. 

Tình huống thứ ba: Hại đến sức khỏe 

Nhà doanh nghiệp cũng kiếm được chút ít tiền, nhưng lại hại 

đến sức khỏe của mình, thường xuyên phải đi tiếp đãi khách nên 

sức khỏe kém đi. Khi một người đến tuổi trung niên mà không 

có sức khỏe thì anh ấy có hưởng được phúc hay không? Có khi 

cả nửa đời còn lại anh ấy phải làm bạn với thuốc men. Như vậy 

cũng không phải là một cuộc sống tốt đẹp.  

Tình huống cuối cùng: Hình mẫu tốt đẹp 

Nhà doanh nghiệp so ra thành công nhất là nhà doanh nghiệp 

có thể quan tâm đến cả sự nghiệp lẫn gia đình. Đây mới là hình 

mẫu tốt đẹp nhất. Tôi có một vị trưởng bối, ông họ Lô. Chúng tôi 

đều gọi là chú Lô. Trong giới doanh nghiệp ông cũng tương đối 

thành công. Ông đã từng có thời gian làm Tổng Giám Đốc công ty 

YAMAHA, công nhân có đến tám mươi ngàn người, là một nhà 

doanh nghiệp tương đối thành công. Nhưng ông làm việc rất có 

quy tắc. Ông nói, chỉ cần là trưa Chủ nhật thì ông nhất định phải 

ăn cơm với vợ con. Khi ông kiên trì làm như vậy thì khiến cho vợ 

con cảm nhận được sự ấm áp: “Cha của ta, chồng của ta rất là 
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quan tâm gia đình”. Sức ngưng tụ của gia đình đó đặc biệt tốt. Tất 

cả tiệc tùng vào ngày hôm đó ông đều từ chối. Thực ra khi chúng 

ta nhận thấy gia đình là quan trọng, tự nhiên chúng ta sẽ tích cực 

đi thực hiện. Sự thành bại của mọi sự việc đều do nỗ lực của con 

người quyết định, tuyệt đối không thể viện cớ người ở trong xã 

hội có nhiều việc không thể làm chủ chính mình được. Chỉ cần ta 

kiên trì thực hiện thì những người bạn của chúng ta sẽ điều chỉnh 

theo nguyên tắc của chúng ta. 

11
Câu “Thân sở hiếu” (cha mẹ thích) của đoạn Kinh văn này, 

chúng ta đã nhắc tới rằng những điều cha mẹ yêu thích thì con 

cái phải làm theo. Khi cha mẹ yêu thích cuộc sống có giá trị, con 

cái cũng phải lập chí theo đuổi phương hướng này. Còn nếu như 

cha mẹ theo đuổi cuộc sống xa hoa, con cái có thể nghe quen tai, 

nhìn quen mắt mà bị ảnh hưởng. Chúng ta thường nói cuộc sống 

phải theo đuổi phú quý. Vậy phú quý chân thật là gì? Chúng ta là 

cha mẹ, là trưởng bối phải nhận biết rõ ràng cái gì mới là phú 

quý thật sự. 

Cái gì được gọi là “phú”? Nếu như bảo học sinh trung học 

trả lời câu hỏi này, chúng sẽ trả lời ra sao? “Có rất nhiều tiền 

gọi là phú”. Câu trả lời của chúng tại sao lại tiêu chuẩn như 

vậy? Chúng bị ảnh hưởng của ai? Nếu như chúng ta lại hỏi 

chúng: “Cái gì gọi là “quý”?”. Chúng sẽ trả lời ra sao? “Làm 

quan chức vụ rất lớn được gọi là quý”. Bởi vậy chúng ta phải 

chỉ dẫn cho chúng rằng tuyệt đối không phải có rất nhiều tiền 

thì gọi là phú. Ví dụ như chúng không tự biết đủ thì cho dù cho 

chúng có bao nhiêu tiền đi nữa thì chúng cũng không cảm thấy 

vui vẻ và thỏa mãn. Một người thực sự cảm thấy đã đủ thì trong 

lòng họ sẽ thường cảm thấy rất sung túc. Người biết thỏa mãn 

với cái hiện có thì sẽ luôn vui vẻ. Cho nên cái “phú” chân chính 

là “biết thỏa mãn”.  

                                                 
11

Bắt đầu tập 11 
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Không biết xung quanh các vị có vị nào có rất nhiều tiền? 

Vậy họ có cảm thấy họ đã thỏa mãn chưa? Hay họ có rất nhiều 

thì lại muốn có nhiều hơn? Bởi vì con người khi đã mở lòng dục 

thì rất khó thu về. Cho nên gọi “lòng dục là vực thẳm”, mà cái 

vực thẳm này lại không có đáy. Bởi vậy chúng ta không nên theo 

đuổi cuộc sống xa hoa, phù phiếm mà phải theo đuổi cuộc sống 

chân thật, biết thỏa mãn mới là giàu có thật sự. Và khi chúng ta 

chỉ dẫn bọn trẻ như vậy, thì cả đời này chúng sẽ biết tự cho là đủ, 

mới không bị trở thành nô lệ của vật chất, mới không tôn sùng sự 

xa hoa, phù phiếm. 

Cái gì gọi là "quý"? Thông thường trẻ em sẽ nói làm quan 

chức vụ rất lớn là "quý". Thật ra khi làm quan, nắm được quyền 

trong tay thì sự việc nào là quan trọng nhất? Khi họ có cơ hội 

làm lãnh đạo của nhân dân, làm lãnh đạo của công nhân, tuyệt 

đối họ sẽ không đem cái quyền lực này ra áp bức người khác hay 

thậm chí mưu lợi cho riêng mình. Nếu như những người cấp trên 

và lãnh đạo dùng quyền lực để làm như vậy, sau khi họ mất chức 

thì tất cả mọi người sẽ phỉ nhổ họ. Cho nên chữ "quý" ở đây 

chúng ta phải hiểu cái nghĩa chân chính là: “Được người khác 

kính trọng là quý”. Khi mọi người nhìn thấy các vị đều cảm thấy 

vui vẻ, trong thâm tâm cảm thấy tôn kính các vị, bội phục các vị 

thì đó mới là cái "quý" thật sự. 

Khi chúng ta có cơ hội là lãnh đạo của công ty hoặc chính 

quyền, điều mà chúng ta nhắc tới không phải là “quyền lực” 

mà phải nhắc tới "bổn phận". Người làm lãnh đạo thì càng 

phải chú trọng “bổn phận”. Ví dụ như làm ông chủ một xí 

nghiệp, chúng ta thường xuyên phải nghĩ làm sao để cho công 

nhân có được một cuộc sống tốt hơn. Không những dẫn dắt ở 

phương diện kinh tế, mà chúng ta cũng phải cùng công nhân 

phát triển về phương diện tinh thần. Khi chúng ta có được 

định hướng như vậy, tin rằng nhân viên của chúng ta sẽ rất tôn 

trọng chúng ta.  
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Làm lãnh đạo chính phủ càng phải chú trọng hơn, bởi vì mỗi 

một quyết định của chúng ta có ảnh hưởng rất lớn đến các tầng 

lớp. Cho nên người ngồi ở vị trí càng cao thì càng phải dè dặt, 

thận trọng từ lời nói đến việc làm, bởi vì một lời nói, một việc 

làm của chúng ta đều có ảnh hưởng rất lớn. Khi chúng ta có thể 

lúc nào cũng nghĩ cho cấp dưới, nghĩ cho nhân dân, tin rằng khi 

chúng ta rời bỏ chức vị này thì họ vẫn sẽ cảm ơn cái ân đức của 

chúng ta. Sự kính yêu đối với chúng ta như thế này tuyệt đối sẽ 

không như câu nói: “Vua nào triều thần nấy!”. 

Có phải khi người ta có quyền, có chức vị thì mới được quý 

phái, mới được người khác kính trọng? Chưa chắc là như vậy! 

Mạnh Tử nói: “Ái nhân giả, nhân hằng ái chi. Kính nhân giả, 

nhân hằng kính chi”. Ở Singapore có một nữ sĩ tên là Hứa Triết, 

năm nay bà 106 tuổi. Mỗi ngày bà chỉ ăn hai bữa. Về phương 

diện thực phẩm, ham muốn của bà rất ít. Có phải sự ít ham 

muốn này do ta luyện tập mà thành chăng? Không phải! Thật ra 

mọi người đều nói mỗi ngày ăn ít nhất ba bữa, có người còn ăn 

tới bốn bữa, năm bữa. Ăn cơm rất lãng phí thời gian. Các vị có 

cảm thấy như vậy không? Tại sao con người phải ăn cơm? Bởi 

vì tiêu hao rất nhiều năng lượng cho nên phải ăn rất nhiều cơm. 

Khi con người càng có nhiều phiền muộn thì lại ăn càng nhiều 

thực phẩm. Phiền muộn ít thì nhu cầu cần thực phẩm sẽ ít đi. 

Bà Hứa Triết ăn ít như vậy thật ra cũng là lẽ đương nhiên, bởi 

bà không mưu lợi cho bản thân. Bà thường nghĩ làm cách nào để 

giúp đỡ người khác. Cho nên bà ít phiền muộn và tăng thêm trí 

tuệ, tự nhiên không cần ăn nhiều thực phẩm như vậy nữa. Từ bản 

thân của bà Hứa Triết chúng ta có thể cảm nhận được, khi Nhan 

Uyên theo học Khổng Phu Tử, cho dù ăn uống đạm bạc nhưng 

ông vẫn "pháp hỷ sung mãn". Người bình thường đều không chịu 

nổi cuộc sống như vậy. Khi tinh thần của một người càng tăng thì 

nhu cầu vật chất đối với họ tự nhiên sẽ từ từ giảm bớt. 
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Bà Hứa Triết ăn rất ít. Bà nói quần áo bà mặc không phải 

mất tiền mua, đều là nhặt từ trong thùng rác. Tôi nghĩ, bởi bà là 

người Singapore, cho dù bà có nhặt quần áo trong thùng rác thì 

cũng không đến nỗi bị rách nát. Có thể do lỗi mốt nên người ta 

vứt bỏ, bà cảm thấy tiếc rẻ nên nhặt lại đem về mặc. Bà mặc 

những bộ đồ này, ngoài việc tiếc của, quý trọng đồ vật ra thì còn 

có ý nghĩa rất sâu sắc. Đó là vì một mình bà chăm sóc mấy chục 

người già. Bà thường mang đến một số vật dụng hàng ngày như 

đồ ăn, quần áo đến để tặng cho họ. Tại sao bà ăn mặc quần áo lại 

giản dị như vậy? Bởi vì những nơi bà đến đều có cuộc sống rất 

nghèo khó. Nếu như bà ăn mặc đẹp đẽ, lộng lẫy và đem bao gạo 

đến, người nhận nhất định sẽ bị áp lực: “Mình có làm bẩn quần 

áo của bà không đây?”. Khi bà mặc giống như họ thì họ sẽ cảm 

thấy gần gũi. 

Cho nên bà đến nhà những người bạn này, tôi thấy thái độ 

vui mừng, hớn hở của họ khi gặp bà như thể họ gặp được người 

thân của mình vậy. Cho nên, Singapore tôn thờ bà là “Quốc 

bảo”. Không chỉ có người Singapore mà rất nhiều nước trên thế 

giới cũng rất tôn kính bà và thường mời bà đến thuyết giảng. 

Cho nên tôi nói rằng bà Hứa Triết mới đích thực là người phú 

quý. Phú quý như vậy mới thật có ý nghĩa, cuộc sống của mình 

cũng cảm thấy phong phú hơn. Khi chúng ta có được sự phú quý 

như vậy, thì con cái chúng ta cũng sẽ đi theo hướng chính xác 

trong cuộc sống của chúng. 

Tôi thường hỏi các bậc phụ huynh: “Các vị mong muốn con 

cái các vị có cuộc sống như thế nào?”. Quý vị thân mến! Các vị 

mong muốn con cái các vị sau này có cuộc sống như thế nào? 

Các vị chưa từng nghĩ đến câu hỏi này. Các vị là người dẫn đầu, 

vậy hàng ngày các vị dẫn đoàn đi về hướng nào? Có vị nào ngồi 

đây nói thử xem? “Hướng về sự bình an, yên vui!”. Tốt rồi! 

Chúng ta hãy tặng cho vị này một tràng pháo tay. Hàng ngày 

chúng ta đều nghĩ đến bình an, yên vui, mong con cái được yên 
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vui. Quý vị thân mến! Các vị có yên vui không? Bởi có rất nhiều 

vị bạn hữu phản hồi với tôi rằng: “Tôi chỉ mong chúng được yên 

vui là được, chứ không mong sau này chúng kiếm được bao 

nhiêu tiền”. Tôi nói rằng yêu cầu của các vị nghe qua thì rất đơn 

giản, nhưng trên thực tế khi thực hiện thì rất khó khăn. Bởi vì 

nếu như chính các vị cũng không được yên vui, thì làm sao các 

vị có thể dẫn dắt con cái sống cuộc sống yên vui được. 

Điều gì mới gọi là yên vui thật sự? Các vị đã nghĩ kỹ chưa? 

“Đó là biết thỏa mãn với cái hiện có thì sẽ được vui vẻ”. Tốt 

quá rồi! Xin hãy cho một tràng pháo tay. Lập tức chúng ta đã 

hiểu được rằng một người chân thật biết bằng lòng với cuộc sống 

hiện tại thì khi anh ấy kết giao với người khác sẽ biết cảm ơn 

người khác. Thái độ của anh ấy như vậy thì càng làm cho bạn bè 

và người thân yêu mến anh ấy hơn. 

Điều gì được gọi là sự vui vẻ thật sự? “Không vướng bận gì 

cả, không ưu tư, lo nghĩ”. Đích thực là phải thông hiểu đạo lý 

của cuộc sống thì chúng ta mới có thể đạt đến trình độ không ưu 

tư, lo nghĩ. Cho nên mới nói “lý đắc tâm an” thì mới không ưu tư 

lo nghĩ. Cái gì là đạo lý ở đây? Ví dụ như người xưa có câu nói: 

“Con cháu tự có phúc phận của con cháu”. Chúng ta không lo 

nghĩ cho chúng thì chúng ta không phải lao tâm, khổ trí. Đây 

không phải bảo các vị mặc kệ con cái, mà khi chúng chưa trưởng 

thành, khi chúng còn nhỏ thì chúng ta phải dạy bảo chúng có căn 

bản vững chắc. Sau khi chúng đã có được đạo đức và đức hạnh, 

thì nhân duyên cuộc sống của chúng về sau, chúng ta không cần 

phải điều khiển chúng nữa. Nếu không chúng ta sẽ mệt mỏi và 

chúng cũng sẽ mệt mỏi. 

Tôi thường hay lấy một ví dụ, ví dụ như chúng ta dạy con cái 

lái xe. Trước khi chúng ngồi bên tay lái, chúng ta đã phải dạy 

cho chúng tính cẩn thận rồi. Đến khi chúng ngồi vào điều khiển 

tay lái, chúng ta không thể đứng bên cạnh mà kéo cái tay đang 
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điều khiển của chúng. Nếu làm như vậy thì xe sẽ đảo qua, đảo 

lại, và cuối cùng có thể kết thúc bằng một tiếng “bùm”.  

Cho nên trước tiên chúng ta phải dạy con cái biết được “đạo 

làm người”, dạy cho con cái biết cách chọn lựa đối tượng cuộc 

đời của chúng. Nếu chúng ta không dạy dỗ chúng, đợi đến khi 

chúng trưởng thành, khi chúng đã chọn lựa đối tượng để kết hôn, 

chúng ta không thể ở đó mà cản trở. Nếu làm thế thì chúng ta 

đau khổ và chúng cũng sẽ đau khổ. Cho nên, “không ưu tư lo 

nghĩ” chân thật cần phải nhìn thấu đáo rất nhiều việc của thế 

gian. Đương nhiên đây là một cảnh giới rất tốt, chúng ta có thể 

theo đuổi chiều hướng này. 

Còn có điều gì gọi là yên vui thực sự nữa? “Thân thể khoẻ 

mạnh”. Sức khỏe cũng không thể cầu mà có được. Đối với 

phương diện ăn uống và cả đối với tâm trạng của mình, chúng ta 

cũng phải quản lý cho tốt thì mới có thể khỏe mạnh. Chúng ta có 

câu: “Ngũ phúc lâm môn”, trong đó có một cái phúc là thân thể 

khỏe mạnh. Nếu như người đến tuổi già mà không có sức khỏe, 

cho dù con cháu có ngoan hiền đến mấy đi nữa thì chúng ta cũng 

không thể vui vẻ được. 

Còn có điều gì nữa không? “Giúp đỡ người khác”. Hãy vỗ 

tay tán thưởng! Giúp đỡ người khác là một niềm vui. Điều này 

cũng rất quan trọng. Khi con người ta lúc nào cũng nghĩ đến bản 

thân mình, chỉ sống cho sự suy tính hơn thiệt, vậy đối với đạo lý 

“Giúp đỡ người khác là một niềm vui” thì liệu chúng ta có thể 

chỉ dùng lời nói để dạy con cái không hay là phải do chính bản 

thân chúng trải qua và cảm nhận. Nếu như có cơ hội đi làm việc 

từ thiện trong bệnh viện, chúng ta nên dẫn con cái đi theo để 

chúng tận mắt nhìn thấy khi chúng ta giúp đỡ những bệnh nhân, 

và được những bệnh nhân này cảm tạ chúng ta, thậm chí người 

thân của họ cũng cảm tạ chúng ta, thì nhất định con cái chúng ta 

sẽ đứng cạnh mà học tập, và cũng có thể vui vẻ cảm nhận được 

thiện ý của người khác. 
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Có một vị thầy giáo, sau khi học văn hóa Thánh Hiền, ông 

thường lấy “Đệ Tử Quy” ra giáo huấn các học sinh. Ngày Quốc 

tế phụ nữ mùng 8/3 vừa rồi, học sinh của ông liền tiến đến bục 

giảng để bàn bạc với ông. Chúng nói: “Thưa thầy! Chúng em đã 

quyết định, ngày mai là ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8/3 nên 

chúng em sẽ mua hai bông hoa”. Thầy giáo rất bối rối bởi ông là 

nam giới, ông hỏi: “Mua hai bông hoa làm gì?”. Chúng nói: 

“Một bông tặng cho tất cả các cô giáo trong trường, còn một 

bông mang về tặng mẹ”. Thầy giáo nghe xong liền khen ngợi: 

“Thật tốt quá! Thầy ủng hộ các em”. Các vị coi, thầy giáo còn 

không nghĩ ra, bọn trẻ sau khi học xong lại có thể nghĩ đến 

những đạo lý mà thầy đã dạy: “Phải tôn kính thầy cô giáo, phải 

hiếu thuận với cha mẹ”. 

Hôm đó bọn trẻ mang hoa đến trường tặng cho tất cả các cô 

giáo. Có một học sinh nam sau khi trở về thì mặt mũi rất tươi 

tắn, vui vẻ. Thầy giáo liền đi đến hỏi: “Sao mà em vui vẻ vậy?”. 

Đứa bé liền nói với thầy: “Khi em tặng hoa cho cô giáo, cô giáo 

cười rất tươi, còn nói cảm ơn em nữa”. Thầy giáo liền hỏi: “Lúc 

ấy em cảm nhận được điều gì?”. Đứa bé trả lời: “Cho còn hạnh 

phúc hơn nhận”. Phải để cho bọn trẻ biết “bố thí” thì chúng mới 

cảm nhận được niềm vui khi cho đi. Chúng ta lấy việc giúp mọi 

người làm niềm vui. Từ khi bọn trẻ còn nhỏ, chúng ta cũng nên 

dẫn chúng đi thể nghiệm những kinh nghiệm này. Đây là “giúp 

đỡ mọi người là một niềm vui”. 

Còn gì nữa không? Chúng ta đã đưa ra bao nhiêu ví dụ về sự 

yên vui rồi nhỉ?  

 Biết thỏa mãn với cuộc sống hiện tại thì sẽ được vui vẻ 

 Giúp đỡ người khác sẽ có niềm vui 

 Có sức khoẻ tốt 

Những điều này đều rất cần chúng ta nỗ lực chứ không phải 

tự nhiên mà có. Còn gì nữa không?  
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 Không ưu tư lo nghĩ 

Tại sao các vị lại nghĩ đến “không ưu tư lo nghĩ” vậy? 

“Không ưu tư lo nghĩ” cần phải có trí tuệ. Cho nên chúng ta cần 

phải không ngừng nâng cao học vấn.  

 Ăn được ngon, ngủ được yên 

Chúng ta thấy có nhiều người rất buồn phiền, hoặc người bị 

bệnh nặng thì mấy điều này đều làm không được. Ăn được ngon, 

ngủ được yên là người có phước báo. Người hiện nay muốn ăn 

ngon, ngủ yên không phải chuyện đơn giản, vì có rất nhiều việc 

phiền muộn. Cho nên muốn ăn ngon, ngủ yên thì đầu tiên phải 

bớt phiền muộn đi, đầu tiên phải có thêm trí tuệ. 

Mạnh Tử đã từng nhắc tới con người có ba niềm vui. 

Niềm vui thứ nhất là “Cha mẹ song toàn, anh em không vấn 

đề gì”. Niềm vui thứ hai là “Ngửa mặt lên không hổ thẹn với 

trời, cúi mặt xuống không thẹn thùng với người khác”. Niềm 

vui thứ ba là “Gặp được nhân tài trong thiên hạ để giáo dục, 

dạy bảo”.  

Niềm vui đầu tiên: “Trong nhà có một người già như là có 

một bảo vật” và “Anh em không vấn đề gì”  

“Trong nhà có một người già như là có một bảo vật”. Đây 

đúng là một sự thật. Từ bé chúng ta đã ở cùng với ông bà nội. 

Nếu như không ở cùng với ông bà nội, vậy khi cha mẹ muốn dạy 

hiếu đạo thì thật là không dễ dàng. Vì khi ở cùng với ông bà nội, 

khi cha mẹ thường xuyên chăm sóc cho cha mẹ của mình thì con 

cái có thể nhìn thấy. Cho nên chúng ta còn có cha mẹ để phụng 

dưỡng thì đó là phước điền lớn nhất của con người. Khi chúng ta 

báo đáp ân đức của cha mẹ, chúng ta sẽ cảm thấy đời người thật 

là phong phú, thật là vui sướng. Các vị thầy giáo thân mến! Nếu 

như hiện nay các vị được ở cùng với cha mẹ thì nhất định phải 

trân trọng. Có một lần, có một vị thầy giáo nói ông thường gội 
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đầu cho cha. Tôi nghe xong rất hâm mộ, bởi hiện nay tôi không 

thường xuyên ở nhà, muốn gội đầu cho cha cũng không có cơ 

hội. Cho nên các vị có cơ hội thì nên trân trọng nó.  

“Anh em không vấn đề gì” là cuộc sống, sự nghiệp của anh 

em phát triển tốt, không xảy ra tai nạn hoặc tử vong. Anh em là 

người thân đi cùng chúng ta lâu nhất trong cuộc đời. Cha mẹ 

song toàn, anh em không vấn đề gì, gia đình hòa thuận, mọi sự 

đều phát triển, đây là niềm vui thứ nhất của đời người. 

Niềm vui thứ hai: “Ngửa mặt lên không hổ thẹn với trời, 

cúi mặt xuống không thẹn thùng với người khác”.  

Hàng ngày chúng ta đều tận hết bổn phận và nghĩa vụ của 

mình cho nên mới có cuộc sống phong phú, như vậy mới có thể 

đạt được đến trình độ ăn được ngon, ngủ được yên. Nếu như 

thường xuyên làm những việc trái với lương tâm, lại sợ người 

khác phát hiện cho nên chúng ta cứ phải che che, giấu giấu. 

Cuộc sống như vậy tuyệt đối không thể nào vui vẻ được. Nhưng 

“không biết không có tội”, trước đây chúng ta phạm lỗi là do 

chưa học “Đệ Tử Quy” cho nên không tính. Từ nay bắt đầu phải 

làm sao để khi “ngửa mặt lên” cũng như lúc “cúi mặt xuống”, 

chúng ta đều không phải hổ thẹn. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta 

phải tận tâm, tận lực để hành vi của mình thuận theo lời giáo 

huấn của Khổng Phu Tử. Tin rằng với thái độ như vậy, các vị 

nhất định sẽ được những người xung quanh ca ngợi kính trọng. 

Đây là niềm vui thứ hai. 

Niềm vui thứ ba: “Gặp được nhân tài trong thiên hạ để 

giáo dục, dạy bảo”.  

Niềm vui này không phải chỉ những người làm thầy, làm cô 

mới có. Nếu như hôm nay các vị biết hỗ trợ, quan tâm người 

khác, các vị biết vui vẻ giúp đỡ người khác thì các vị cũng sẽ có 

niềm vui này. Ví dụ trong công ty có đồng nghiệp mới vào. Một 

người đến một nơi có hoàn cảnh mới mẻ trong lòng sẽ cảm thấy 
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bối rối, bất an. Lúc này các vị đưa tay ra giúp đỡ họ đúng lúc để 

cho anh ấy quen với hoàn cảnh, quen với công việc mới của 

mình, hỗ trợ anh ấy về phương diện năng lực công việc. Tiếp đó 

tiến thêm một bước, có thể gia cảnh anh ấy có một số vấn đề. 

Tuổi tác chúng ta lại lớn hơn anh ấy một chút, chúng ta có thể 

chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi quan niệm về cuộc sống gia đình 

với anh ấy. Tin rằng những gì chúng ta làm, anh ấy sẽ rất cảm 

động. Có thể trước mặt người khác, anh ấy sẽ nói: “Cả đời tôi 

mới gặp được một người đồng nghiệp tốt, người cấp trên tốt như 

vậy. Cho nên cuộc sống của tôi mới được thuận lợi như hiện 

giờ”. Lúc này vị trí của chúng ta ở trong lòng anh ấy giống như 

một người thầy vậy. Khi có rất nhiều người xung quanh các vị 

đánh giá các vị như vậy, thì tin rằng các vị sẽ có cảm giác mình 

đã không sống uổng một đời này.  

Con người chân thật muốn làm được “ngửa mặt lên không 

hổ thẹn với trời, cúi mặt xuống không thẹn thùng với người 

khác” thì quan trọng nhất là phải “trung thực, tận hết bổn 

phận”. Vậy con người có những bổn phận gì? Trong cuộc đời 

ngắn ngủi này, chúng ta nhất định phải vững vàng tận tâm thực 

hiện những bổn phận trong đời. Văn Thiên Tường có một câu 

danh ngôn nổi tiếng là: “Con người từ cổ chí kim có ai là 

không chết, nhưng lưu lại lòng này với sử xanh”. Các vị coi, 
một câu có khí phách như vậy, có đối xứng với câu “ngửa mặt 

lên không hổ thẹn với trời, cúi mặt xuống không thẹn thùng 

với người khác” không? Chúng ta đều thuộc lòng câu này. Vậy 

câu này có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của các vị? Mỗi một 

câu giáo huấn của Thánh Hiền đều thôi thúc các vị hoàn thiện 

cuộc đời của chính các vị, nếu không thì việc học này cũng chỉ 

để học thuộc lòng mà thôi. 

“Lưu lại lòng này với sử xanh”, hồi học cấp ba tôi đã học 

câu này nhưng không có cảm giác gì. Bởi vì thầy giáo nói với 

chúng tôi: “Nào! Các em hãy học thuộc câu này, khi thi giữa kỳ 
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nhất định sẽ có câu này”. Còn nữa, “sử xanh” có nghĩa gì? “Sử 

xanh” có nghĩa là sử sách. Nếu thi giữa học kỳ mà thi không tốt 

thì cứ sai một điểm sẽ đánh một roi. “Lòng này” thật ra là để chỉ 

lòng chân thành của chúng ta. Con người khó tránh khỏi cái 

chết, trong cuộc đời ngắn ngủi này phải làm sao để cho nó huy 

hoàng, rực rỡ. Phải dùng tấm lòng chân thành soi chiếu với lịch 

sử, soi chiếu sử sách. Soi chiếu quyển sử sách nào vậy? Tuệ căn 

của chúng ta tốt như vậy sao? Nhất định là trước tiên phải soi 

chiếu cái lịch sử của bản thân mình rồi. Cuộc đời của chúng ta đã 

đi qua mấy mươi năm, bây giờ quay đầu nhìn lại xem các vị có 

mãn nguyện hay không mãn nguyện. Các vị được an ủi hay kinh 

sợ? Chúng ta đều đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn có rất nhiều 

việc chưa làm được, cho nên đầu tiên phải không có lỗi với 

chính bản thân mình.  

Ngoài việc phải soi chiếu lịch sử của mình, đương nhiên 

lịch sử cuộc đời của các vị đều do chính các vị trải qua, các 

vị còn có thể dùng tấm lòng chân thành của mình để soi chiếu 

lịch sử của những người xung quanh. Chúng ta phải biết “có 

trước có sau”, chúng ta không thể đùng một cái soi chiếu đến 

tận nước Mỹ, mà phải soi chiếu người xung quanh trước. Đầu 

tiên chúng ta phải soi chiếu người nhà trước. Chúng ta 

thường nói: “Trăm cái thiện chữ “hiếu” đứng đầu”. Cho nên 

đầu tiên phải dùng tấm lòng thành của mình để thực hiện hiếu 

đạo, để cho lòng hiếu, sự hiếu hạnh của các vị ghi trong lịch 

sử cuộc đời của cha mẹ, để cha mẹ khi gặp người khác có thể 

hãnh diện nói: “Cuộc đời này, tôi nuôi đứa con này thật có 

giá trị”. Khi người mẹ nói ra những lời như vậy thì tin rằng 

bà rất đỗi vui mừng. Tốt rồi, chúng ta dùng tấm lòng chân 

thành của mình để soi chiếu lịch sử của cha mẹ. 

Tiếp đến là soi chiếu lịch sử của con cái. Chúng ta phải dùng 

lòng chân thành, tình yêu thương của người cha, người mẹ để 

nuôi nấng con cái thành người, để cho căn bản đạo đức của 
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chúng có cơ sở vững chắc, để chúng có được nhân sinh quan 

đúng đắn, để cho chúng khi đi ra xã hội so sánh với người khác 

thì chúng cảm thấy chúng rất may mắn: “Cuộc đời này ta đã có 

được người cha, người mẹ như thế này, nên ta mới có được quan 

niệm sống đúng đắn như hôm nay”. Khi con cái lúc nào cũng 

nghĩ về người làm cha mẹ như chúng ta với những ý nghĩ như 

vậy thì chúng ta mới có thể thành tựu được cuộc đời của chúng. 

Vậy là tấm lòng chân thành của người làm cha mẹ như chúng ta, 

trí tuệ của chúng ta, sự yêu thương của chúng ta đã được ghi vào 

trong  lịch sử của con cái. 

Ngoài cha mẹ và con cái ra, còn có anh em. Tại sao vợ lại 

xếp ở sau anh em vậy? Duyên phận của anh em cũng rất khó mà 

có được. Anh em có thể hòa thuận thì cha mẹ sẽ được an ủi nhất, 

vui sướng nhất. Tình cảm của hai chị tôi với tôi rất tốt. Khi tôi từ 

bỏ công việc công chức để đi quảng bá giáo huấn của Thánh 

Hiền thì chị tôi nói với tôi: “Em cứ yên tâm mà đi, mỗi tháng chị 

sẽ ủng hộ em mười ngàn đồng để em khỏi có nỗi lo cho gia 

đình”. Tấm lòng thành của chị đã ghi sâu vào trong tâm khảm 

của tôi. Đương nhiên các vị không cần quan tâm tôi có lấy mười 

ngàn đó hay không. Có rất nhiều người hỏi: “Thầy Thái! Thầy có 

nhận không?”. Tấm lòng là quan trọng nhất. Tấm lòng đó của 

chị Hai sẽ đi cùng tôi suốt cả cuộc đời và trong lòng tôi cảm thấy 

rất ấm áp. Cho nên chị đã soi chiếu vào sử xanh của tôi. Chị tôi 

đã ủng hộ tôi như vậy đương nhiên tôi nhất định phải tận tâm, 

tận lực đi làm. Bởi vậy sau khi tôi làm được hơn một năm, chị 

tôi rất vui vẻ. Hôm đầu tiên đến nghe tôi thuyết giảng, chị đã 

ngồi ở hàng ghế trên cùng. Chị nói chị đại diện cho gia đình đến 

nghe tôi giảng. Về sau chị nói với mẹ rằng: “Thật tự hào khi con 

có người em như vậy!”. Cho nên tôi cũng báo đáp lại, dùng tấm 

lòng chân thành của tôi soi chiếu vào lịch sử của chị. 

Tiếp theo là đến vợ chồng. Vợ và chồng là đồng thất, cùng 

sống chung trong một căn phòng, phải nói là người thân nhất. 
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Vậy tại sao lại nói soi chiếu lịch sử của chồng? Soi chiếu lịch sử 

của vợ? Chiều nay không phải chúng ta đã nói rồi sao. Vậy phải 

soi chiếu như thế nào đây? Chúng ta thường xuyên phải nhìn 

nhận ưu điểm của người phối ngẫu, khẳng định họ, cổ vũ họ thì 

họ mới phát huy hết tiềm năng của mình. Chúng ta cũng phải tận 

tâm, tận lực mà hỗ trợ họ, ví dụ như để cho họ khi làm việc thì 

không có nỗi lo về gia đình. Và khi chồng của các vị nói chuyện 

với bạn bè, chồng bạn nhất định sẽ nói: “Tôi may mắn lấy được 

người vợ này nên cuộc đời của tôi mới tốt đẹp và phát triển được 

như ngày hôm nay”. Lúc đó trong lịch sử của chồng, các vị đã 

ghi lại được cái ân nghĩa, cái tình nghĩa. Tuyệt đối sẽ không 

giống với câu nói: “Tôi đã lấy nhầm phải người vợ như vậy nên 

cuộc đời tôi mới bị đen đủi như thế này”. Như vậy thì thật không 

tốt. Cho nên chúng ta phải định vị cho rõ ràng, phải có thể dùng 

tấm lòng chân thành soi chiếu đến tâm điểm của mỗi con người, 

soi chiếu cuộc đời của mỗi con người. 

Còn phải soi chiếu lịch sử của ai nữa? “Nhất nhật vi sư, chung 

thân vi phụ”. Chúng ta cũng phải để thầy giáo của chúng ta chân 

thật có được cảm nhận rằng dạy dỗ những học sinh như chúng ta 

thật đáng giá. Quan trọng nhất là phải "y giáo phụng hành". Hồi 

tiểu học tôi có một thầy giáo, ông thường xuyên chiếu cố cho tôi. 

Thật ra những người bên cạnh các vị đều có duyên phận rất sâu xa 

với các vị. Chỉ cần các vị dụng tâm thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn 

đến cuộc sống của họ. Khi tôi lên lớp 5 thì người thầy này dạy tôi. 

Ông hỏi mẹ tôi rằng: “Đứa bé này phải dạy dỗ ra sao?”. Mẹ tôi 

nói: “Nó không thích học”. Họ có thể nhìn thấy được tôi không 

thích học chăng? Rồi bà lại nói: “Nhưng nó rất sợ mất thể diện”. 

Thầy của chúng tôi liền nói: “Vậy thì tôi đã biết rồi”. Hôm sắp 

xếp lớp, mười hai vị thầy giáo đứng đó, còn tất cả học sinh lớp 4 

lên lớp 5 đều đứng ở giữa sân trường. Và thầy giáo bắt đầu đọc 

tên người nào về lớp nào, lập tức học sinh đó phải về lớp đó, và 

tôi về lớp 5A7. 
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Thầy giáo của chúng tôi dẫn chúng tôi về lớp, sau đó ông 

nói: “Thái Lễ Húc! Dẫn theo hai bạn học đi lĩnh chổi”. Học sinh 

tiểu học khi được thầy gọi giao cho việc làm thì rất phấn chấn, 

cho nên nhanh chóng đi làm ngay. Sau khi lấy chổi về thì thầy lại 

nói: “Thái Lễ Húc! Em dẫn theo năm bạn đi lĩnh sách”. Tôi lại 

cùng với bạn học đi lĩnh sách. Sau khi làm xong những việc cần 

làm, mọi người đều đã ngồi hết xuống, thì thầy giáo của chúng 

tôi mới nói: “Nào! Bây giờ chúng ta chọn lớp trưởng. Thầy đề cử 

em Thái Lễ Húc, còn người khác thì các em cứ đề cử”. Đúng là 

rất dân chủ. Có đúng vậy không? Các vị có biết kết quả ra sao 

không? Những bạn khác đều không quen biết tên tuổi của nhau 

lắm, cho nên chỉ nghe có mỗi cái tên đó thôi. Thế là cuối cùng 

tôi lần đầu tiên trong những năm học tiểu học được chọn làm lớp 

trưởng. Tâm lý của học sinh tiểu học thì đẳng cấp của lớp trưởng 

phải hơn người. Cho nên thầy giáo của chúng tôi không cần mất 

nhiều công sức đã khiến cho thành tích học tập của tôi có tiến 

triển. Từ lúc đó trở đi, bảng xếp hạng của tôi không thấp hơn ba 

vị trí đứng đầu lớp.  

Cho nên vị thầy giáo này đối với tôi rất tốt, đối với tôi có ân 

tri ngộ. Sau này tôi thi đậu trường sư phạm, và cũng bắt đầu dạy 

học, tôi có gọi điện thoại cho ông và hẹn ông cùng ăn cơm ở Thái 

Cân Hương (Thái Cân Hương ở Cao Hùng). Khi ngồi xuống nói 

chuyện với thầy thì thầy rất vui vẻ, bởi vì tôi tiếp tục sự nghiệp 

của thầy, cũng đi dạy học. Ông đem rất nhiều kinh nghiệm dạy 

học tận tình chia sẻ, nói cho tôi nghe. Trong lúc nói chuyện, nhân 

viên phục vụ thấy chúng tôi nói chuyện rôm rả như vậy bèn chạy 

lại hỏi tôi: “Vị này là ai?”. Tôi nói: “Đó là thầy giáo của tôi”. 

Người nhân viên phục vụ nghe xong cũng rất cảm động.  

Sau này, mấy năm gần đây, do tôi tiếp xúc nhiều với Kinh 

điển Thánh Hiền, tôi cũng lấy mấy cuốn kính tặng thầy giáo. 

Kết quả sau khi xem xong mấy cuốn sách này, thầy liền nói 

với tôi, ông nói từ nay về sau ông phải gọi tôi là học trưởng 

(bạn đồng học). Tôi liền nói với thầy: “Một ngày là thầy, cả 
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đời là cha. Thầy giáo vẫn là thầy giáo”. Tôi dạy học được hai 

năm thì nghỉ việc để quảng bá văn hóa ngàn năm của Tổ Tông. 

Tôi có gọi điện cho thầy, báo cáo với ông những việc tôi đã 

làm trong năm đó. Trong điện thoại, tiếng thầy tôi rất vui vẻ. 

Ông nói có được một học sinh như tôi thật đáng tự hào. Ngay 

lúc đó tôi đã cảm nhận được có hai người tuyệt đối sẽ không 

đố kỵ với thành tựu của mình, đó là cha mẹ và thầy giáo. Cho 

nên chúng ta cũng phải dùng cuộc đời của mình đi phụng sự 

cho xã hội để cho những người thầy của mình có được những 

vinh hạnh. 

Hơn nữa, chúng ta đều là con cháu của Diêm Hoàng. Để có 

thể kế thừa sự nghiệp và không phải hổ thẹn với lời giáo huấn 

mấy nghìn năm của các vị Tổ tiên để lại, chúng ta phải kế thừa 

và truyền lại cho đời sau. Nếu không, mấy nghìn năm văn hóa vì 

chúng ta mà bị gián đoạn thì cái tội này của chúng ta không thể 

tha thứ được. Khi mới bắt đầu, tôi đã ôm ấp thái độ như vậy, 

mong rằng có thể trong tình trạng đạo đức băng hoại như hiện 

nay, chúng ta có thể đi quảng bá phát triển văn hóa và quảng bá 

giáo huấn của Thánh Hiền. Lúc đó cha tôi nói rằng giáo dục văn 

hóa là một việc rất khó làm, không có mấy người làm nổi. Tôi 

liền nói với cha tôi: “Ví dụ có mười ngàn người đi làm việc này 

mà chỉ có hai người thành công. Vậy xin hỏi: Chúng ta có nên 

làm hay không? Vẫn còn có hai người thành công, vậy biểu hiện 

rằng đã có thành công. Có đúng không ạ? Chúng ta không cần 

phải hỏi hơn chín ngàn người khác thất bại ra sao. Thà tìm 

phương pháp để được thành công còn hơn viện lý do để thất 

bại”. Nếu một người lùi bước thì có thể tìm ra trăm ngàn lý do, 

đầy rẫy lý do.  

Nhưng chúng ta xem là xem hai người kia tại sao họ lại 

thành công. Nếu như hai người thành công này là do họ vô cùng 

giàu có, hoặc cha mẹ họ là quan to có quyền, có chức, vậy thì 

chúng ta không thể làm được bởi chúng ta không có những thứ 

này, chân thật là không có. Nhưng nếu như họ không có tiền, 
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cũng không có quyền mà họ lại làm được, thì chúng ta phải xem 

tại sao họ làm được, phải đi học tập họ.  

Tôi lấy ví dụ thầy của tôi là lão Hòa Thượng Thích Tịnh 

Không. Thầy không có tiền và tất cả người thân thích cũng không 

ở cùng thầy, không có một sự giúp đỡ nào. Vậy mà thầy có thể 

hoằng dương những giáo huấn của Thánh Hiền, thậm chí còn 

hoằng dương đến khắp các nơi trên toàn thế giới. Thầy dựa vào 

đâu? Có rất nhiều việc thật ra rất đơn giản, đều do một trái tim 

“chân thành” mà ra. Bởi thầy có tấm lòng cung kính, chân thành, 

cho nên khi viết thư cho các giáo sư nổi tiếng, từ trong thư thầy 

viết, họ đều cảm nhận được tấm lòng hiếu học của thầy, nên họ 

đều viết thư trả lời đồng ý nhận thầy làm học trò. Cho nên trong 

cuộc đời của thầy đã có ba vị thầy giáo tốt, đó là bởi do thầy hiếu 

học. Những thầy giáo dạy thầy đều rất quan tâm đến thầy. 

Bởi lòng chân thành cho nên thầy có được học vấn. Do bởi 

thầy có cảm nhận là mình có sứ mạng và cảm thấy cuộc đời này 

của thầy có được giáo huấn của Thánh Hiền nên thầy hy vọng 

nhiều người khác cũng nhận được lợi ích. Bởi thầy có tấm lòng 

như vậy nên nhiều người cảm động và ủng hộ, quý mến thầy. 

Thực ra thầy là người thực hành theo Kinh điển của Thánh 

Hiền. Lão Tử có nói: “Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện 

nhân”. Ông trời không bao giờ nói rằng người này đối xử tốt 

với tôi thì tôi phải yêu quý người đó hơn. Không có như vậy! 

Thiện báo của đạo trời luôn luôn báo đáp cho người thiện 

lương. Cho nên mới nói thiện có thiện báo.  

Trong “Trung Dung” cũng nói: “Thành giả, vật chi thủy 

chung”. Sự thành bại của một sự việc chân thật chỉ ở một chữ 

“chân thành”. “Thành giả, vật chi thủy chung. Bất thành vô vật”, 

hai câu này rất có ý nghĩa. Những việc do sự “chân thành” làm 

ra có vì thời gian, không gian qua đi mà giảm bớt sự ảnh hưởng 

của nó hay không? Phạm Trọng Yêm rất chân thành, cho nên thái 

độ nhân sinh của ông ảnh hưởng đến người học sách Thánh Hiền 
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mãi mấy trăm năm. Cũng vậy, lão Hòa Thượng Tịnh Không 

dùng tấm lòng chân thành để hoằng dương giáo huấn của Thánh 

Hiền, tin rằng tấm lòng của thầy sẽ lưu mãi trong lòng tất cả đệ 

tử của thầy. Cho nên nói: “Chí thành thông Thần”, lòng thành có 

thể cảm thông Thần Thánh. Điều này cũng có thể được chứng 

minh ngay trong cuộc đời này của các vị. 

Khi chúng ta không chân thành thì “bất thành vô vật”. Ví 

dụ như các vị không chân thành với con cái, thì cái gia đình này 

nhất định sẽ suy bại. Các vị không chân thành với nhân viên 

của các vị, thì cho dù hiện tại các vị có lãi được ít tiền nhưng 

sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Cho nên các vị phải quan sát tỉ 

mỉ, phải đối xử chân thành với người trong nhà, với nhân viên 

thì sự nghiệp và gia nghiệp của các vị mới có thể bền vững lâu 

dài, nếu không sẽ chỉ là “giàu không quá ba đời”. Hiện nay câu 

nói này phải sửa lại. Các vị quan sát xem, có đến ba đời không? 

Không! Bởi vì con người càng ngày càng không có chừng mực, 

làm chiết giảm đi bao nhiêu là phúc phận, cho nên “giàu không 

quá một đời”. Chúng ta phải hiểu rằng sự chân thành có thể làm 

cho sự việc tốt hơn. Chúng ta đều muốn có một trái tim chân 

thành để đối diện với thời cuộc hiện tại. Vậy chúng ta nhất định 

phải “kế thừa tuyệt học của Thánh Hiền, phát triển thái bình 

muôn ngàn đời sau”.  

Quý vị thân mến! Các vị có nghe thấy không? Hay là hình 

như cảm thấy nó quá xa vời, viển vông, hoặc là hai vai cảm thấy 

gánh vác quá nặng. Thật ra tôi luôn ôm ấp một thái độ: “Làm sao 

có thể mãn nguyện được hết tất cả mọi người, nhưng cầu không 

hổ thẹn với lương tâm”. Cho nên hiện nay chúng ta là cha mẹ thì 

nên dùng những giáo huấn của Thánh Hiền để dạy dỗ con cái, 

để dùng trong gia đình. Đó là các vị đã kế thừa và phát huy 

văn hóa của Thánh Hiền rồi. Các vị cũng có thể dùng trong 

giao tiếp giữa các vị và các đồng nghiệp. Khi các đồng nghiệp 

cảm thấy rất vui thích khi giao tiếp với các vị, thì lúc đó các vị 
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mới nói với họ rằng những thái độ nhân sinh này tôi học được từ 

trong “Luận Ngữ”, từ “Đệ Tử Quy”. Các vị cứ tùy theo duyên 

phận, tùy theo sức để kế thừa và phát triển, thì đó cũng là công 

đức viên mãn. 

Bây giờ chúng ta hãy đọc một lần câu nói của Văn Thiên 

Tường, xem các vị có cảm thấy ý nghĩa của nó khác trước 

không: “Con người từ cổ chí kim có ai là không chết, nhưng 

lưu lại lòng này với sử xanh”. Các vị đọc rất hào hùng! Khi 

chúng ta xác lập cuộc đời chúng ta đi về hướng có giá trị như 

vậy để phát triển, thì những việc các vị làm sẽ khiến cho con cái 

kính phục. Con cái các vị có các vị là những tấm gương tốt, tin 

rằng nhân sinh quan của chúng cũng sẽ đi theo phương hướng 

đúng đắn. Khi đã có phương hướng đúng đắn, tiếp theo chúng ta 

hãy thảo luận những chi tiết nhỏ. Ví dụ hiện nay con các vị học 

tiểu học, các vị phải làm sao để giải thích “thân sở hiếu, lực vi 

cụ” (Cha mẹ thích, dốc lòng làm)? Giải nghĩa ra sao? Giống như 

chúng tôi là thầy giáo thì sẽ hướng dẫn bọn trẻ rằng: Ví như cha 

mẹ mong muốn các em khỏe mạnh, mong thành tích học tập của 

các em được tốt. Những yêu cầu này, chúng ta là con cái thì phải 

tận tâm, tận lực mà thực hiện. Cái đó gọi là “thân sở hiếu, lực vi 

cụ” (Cha mẹ thích, dốc lòng làm). 

Những người con hiếu thảo thời xưa thường đáp ứng yêu cầu 

của cha mẹ. Vào đời nhà Hán, có một người con hiếu thảo tên là 

Thái Thuận, vừa khéo cùng họ với tôi. Khi tôi thấy cùng họ với 

tôi, tự nhiên tôi cũng cảm thấy tự hào lây, bởi ông là Tổ tiên của 

tôi. Vị Thái Thuận này sống vào thời binh đao loạn lạc. Mẹ ông 

rất thích ăn quả dâu, cho nên ông đã mang theo hai cái giỏ để đi 

hái quả dâu. Trên đường trở về không may gặp bọn cướp, bọn 

cướp rất lấy làm kỳ lạ hỏi: “Đi hái dâu thì mang một giỏ là được 

rồi, sao còn chia ra làm hai giỏ?”.  

Quý vị thân mến! Tại sao lại chia làm hai giỏ? Các vị chắc 

đều biết đến Thái Thuận. Bởi vì mẹ của Thái Thuận thích ăn 
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ngọt, cho nên ông hái những quả đen hơn, tím hơn, chín hơn 

bỏ vào một giỏ, còn quả đỏ hơn, chưa chín thì bỏ vào giỏ kia. 

Cho nên các vị coi, đích thực là Thái Thuận đã thực hiện được 

câu: “Thân sở hiếu, lực vi cụ” (Cha mẹ thích, dốc lòng làm). 

Kết quả khi bọn cướp nghe xong rất cảm động. Tôi hỏi học 

sinh: “Các em! Bọn cướp có cảm động không?”. “Có!”. “Bọn 

cướp là những kẻ giết người, đốt nhà mà cũng cảm động ư? 

Chúng giết người, đốt nhà đã thành thói quen xấu, nhưng dù 

là người xấu đến đâu thì trong lòng chúng vẫn có trái tim 

lương thiện, bởi vì “nhân chi sơ, tính bản thiện”. Chỉ là hiện 

giờ chúng đang bị thói quen xấu, bị dục vọng chi phối. Nhưng 

khi hành vi của chúng ta rất có đức hạnh thì có thể thức tỉnh 

lương tri của chúng. Cho nên các em à, khi gặp người xấu 

chúng ta có nên đánh họ không? Có nên mắng mỏ họ không? 

Không nên! Mà chúng ta phải học Thái Thuận dùng đức hạnh 

để cảm hóa bọn cướp. Không biết chừng khi Thái Thuận vừa 

nói là mang dâu về cho mẹ ăn thì có mấy tên cướp nhớ đến mẹ 

ở nhà mà ôm mặt khóc”. 

12
Chúng ta vừa nói đến Thái Thuận đi hái quả dâu. Vì biết 

mẹ thích ăn quả ngọt cho nên ông dùng một giỏ để đựng quả 

ngọt, còn mình thì ăn quả chua. Lòng hiếu thảo này đã cảm động 

toán cướp. Chúng liền thả cho ông về, không những thả cho ông 

về, chúng còn mang lương thực trong sơn trại của chúng ra tặng 

cho ông.  

Quý vị thân mến! Nếu như các vị là Thái Thuận thì có nhận 

hay không? “Không nên nhận!”. Người ta thành tâm, thành ý 

như vậy phải làm sao bây giờ? Chúng nói: “Làm ơn đi, mang về 

hiếu kính với mẹ đi!”. Vậy có lấy hay không? “Lấy!” (người 

nghe bên dưới nói). Các vị sao đã nhanh chóng thay đổi ý kiến 

vậy? Có lấy hay không? “Lấy!”. Thái Thuận nghe lời của các vị 

mang đồ đó về nhà. Vừa mang về đến nhà, còn chưa kịp ngồi 

                                                 
12

 Bắt đầu Tập 12 
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xuống thì đột nhiên Quan Phủ từ đâu kéo đến nói: “Sao gạo của 

Trương Tam lại có ở trong nhà của ngươi? Sao đồ ăn của Lý Tứ 

lại ở trong nhà ngươi? Nào quân đâu! Hãy bắt hắn lại!”. Lúc 

đó phải làm sao? Lúc này dù có trăm cái miệng cũng không cãi 

lại được.  

Cho nên Khổng Phu Tử mới nói: “Quân tử hữu cửu tứ”. 

“Cửu tứ” có nghĩa là khi các vị gặp phải những tình huống như 

vậy thì phải suy xét lại mình. Làm thế nào để kiểm điểm lại bản 

thân mình? Có một câu nói: “Kiến đắc tư nghĩa”. Khi chúng ta 

có được bất cứ đồ vật gì, đầu tiên phải suy xét xem nguồn 

gốc đồ vật đó có trong sạch không, có bình thường không. 

Những đồ vật trong sơn trại do cướp giật mà có, cho nên lúc này 

tuyệt đối không được nhận. 

Nghe xong câu chuyện của Thái Thuận, các vị có ấn tượng 

sâu sắc không? Cho nên khi kể chuyện, chúng ta phải chú ý 

đến một điểm vô cùng quan trọng là phải đem được đạo lý ở 

trong đó để giảng giải cho bọn trẻ nghe. Như vậy chúng ta mới 

có thể kết hợp hài hòa giữa câu chuyện và đạo lý. Nếu như các vị 

chỉ kể sự việc, khi kể xong con cái các vị sẽ nói: “Câu chuyện 

này con nghe rồi!”. Còn như các vị chỉ nói toàn đạo lý, bọn trẻ 

nghe chưa đầy năm phút thì đã nói: “Mẹ ơi! Con buồn ngủ 

quá!”. Cho nên đạo lý và sự việc phải kết hợp cho tốt thì người 

nghe mới gặt hái được nhiều kết quả. Cho dù các vị là thầy giáo 

hay phụ huynh thì cũng đều có thể vận dụng một số đạo lý, một 

số nhắc nhở và gợi ý trong câu chuyện này.  

Khi tôi kể cho bọn trẻ nghe xong câu chuyện này thì thường 

nói: “Các em thấy những người con hiếu thảo ngày xưa ý nghĩ 

đầu tiên đều nghĩ cho cha mẹ. Vậy còn các em? Các em có biết 

mẹ mình thích ăn gì không?”. Khi tôi hỏi như vậy, bọn trẻ phải 

suy nghĩ đến nửa ngày. Có đứa còn có chút lương tâm thì nhớ ra, 

còn có rất nhiều đứa nghĩ mãi cũng không ra. Thấy bọn trẻ trong 

tình thế lúng túng như vậy, tôi liền hỏi tiếp: “Vậy mẹ các em có 
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biết các em thích ăn gì không?”. Chúng lập tức lộ ra nụ cười tươi 

rói: “Đương nhiên là biết ạ!”. Chúng còn có thể kể ra mấy thứ. 

Tôi liền nói với chúng: “Các em thấy không? Mẹ đều biết các em 

thích ăn món gì, nhưng các em lại không biết mẹ thích ăn gì. 

Như vậy có công bằng không? Các em thử nghĩ xem, mẹ yêu quý 

các em là vậy, vậy mà các em lại không biết yêu quý mẹ. Cho 

nên hôm nay về nhà chúng ta phải tìm hiểu xem mẹ thích ăn món 

gì. Như vậy các em mới có thể hoàn thành câu “thân sở hiếu, lực 

vi cụ” (Cha mẹ thích, dốc lòng làm). Sau này khi đi mua đồ ăn, 

chúng ta không được mua những món mình thích ăn trước, mà 

phải noi theo tấm gương Thánh Hiền là: “Vật tự bạo, vật tự khí. 

Thành dữ hiền, khả thuần trí” (Chớ tự chê, đừng tự bỏ. Thánh và 

Hiền, dần làm được). Chúng ta lấy họ là tấm gương, mua những 

món mẹ thích ăn trước, mua những món cha thích ăn trước.” 

Thật ra cha mẹ rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của 

chúng ta. Một người khỏe mạnh thì thân tâm phải điều hòa. 

Chúng ta có câu: “Họa từ miệng xuất, bệnh từ khẩu nhập”. Cho 

nên khi ăn uống phải thật chú ý, nếu không hiện nay có rất nhiều 

bệnh do văn minh mà phát sinh.  

Quý vị thân mến! Các vị có chắc rằng các vị không bị bệnh 

văn minh không? Các vị sao không có người nào giơ tay hết 

vậy? “Tri thức là sức mạnh”, tri thức đúng đắn mới có thể cho 

ta lòng tự tin. Các vị cũng không nên lo lắng quá. Cho nên, 

“phải ăn uống thế nào để có được sức khỏe?”, tri thức này đã 

có rất nhiều người bỏ công sức mấy chục năm trời của cuộc 

đời họ để đi nghiên cứu. Các vị có cần phải nghiên cứu lại từ 

đầu nữa không? Có hay không? Không cần thiết! Cho nên 

người ta thường nói: “Đứng trên vai của người khổng lồ thì 

nhìn được xa, trông được rộng”. Vậy ai là người khổng lồ? 

Về phương diện dạy dỗ trẻ em có trí tuệ thì Khổng Phu Tử, 

Mạnh Phu Tử chính là người khổng lồ. Các vị có thể trực tiếp 

học những trí tuệ, kinh nghiệm của họ. Ví dụ về phương diện 
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sức khỏe thì ai là người khổng lồ? Các vị có thể đến tiệm sách 

xem quyển sách nào nói về sức khỏe được bán chạy nhất thì 

chúng ta có thể theo tác giả, tác phẩm đó mà học tập. 

Rất nhiều năm trước tôi sùng bái quyển sách “Sức Khỏe Toàn 

Thể Thân Tâm” của tiến sĩ Lôi Cửu Nam, trong đó có nhắc tới 

việc nên ăn ít thịt, nên ăn nhiều rau xanh, như vậy mới được khỏe 

mạnh. Tại sao phải ăn ít thịt? Chúng ta phải đi tìm hiểu. Sức khỏe 

của người thời nay không tốt là do không đủ dinh dưỡng hay là 

quá dư thừa dinh dưỡng? Do quá thừa dinh dưỡng! Các vị hãy 

nhìn lại xem, rõ ràng là dinh dưỡng quá dư thừa nhưng đầu óc con 

người vẫn dừng ở điểm nào? Có phát hiện ra rằng người thời nay 

hình như đi chậm với thời đại? Vẫn dừng ở chỗ sợ rằng không đủ 

cái này, không đủ cái kia. Các vị hãy xem, những thứ chúng ta sợ 

đó rất ít khi xảy ra.  

Hiện nay muốn tìm thấy đứa trẻ suy dinh dưỡng là rất khó, 

nếu muốn tìm thì phải đi máy bay sang Phi Châu mới tìm thấy, 

chứ ở Đài Loan thì tìm không ra. Có chăng chúng ta chỉ tìm thấy 

toàn những người béo mập vào ngày nghỉ hè hoặc nghỉ đông phải 

tham gia lớp học giảm béo. Có đúng vậy không ạ? Tập ở lớp giảm 

béo cả ngày nhưng trong lòng đứa bé này nghĩ: “Chỉ cần qua 

ngày hôm nay thôi, đến mai lại có thể đến ăn ở tiệm ăn nhanh 

McDonald's”. Như vậy thì giảm béo có tác dụng không? Bởi vậy 

nếu không bắt tay làm từ cơ bản thì dù có chảy mồ hôi ở nơi tập 

giảm béo cũng chỉ làm cho bụng của chúng càng đói thêm mà 

thôi. Cho nên vấn đề hiện nay không phải là suy dinh dưỡng mà là 

quá dư thừa dinh dưỡng. 

Thật ra con người không cần thiết hấp thụ nhiều chất protein 

đến vậy. Một số người cảm thấy ở trong thịt mới có nhiều chất 

protein. Nhưng thật ra khi ăn nhiều chất protein sẽ có hại cho 

gan, có hại cho thận. Một ngày một người chỉ cần từ 40g đến 60g 

chất protein là đủ. Chất protein trong thực vật không kém so với 

app:ds:Mcdonald's
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động vật. Những món ăn như lạc, hoài sơn, rong biển đều có chất 

protein rất tốt. Khi chất protein trong cơ thể chúng ta quá dư thừa 

thì cơ thể của chúng ta sẽ xuất hiện chất axít. Có câu nói rằng 

“Thể chất của chất axít là căn nguyên, là môi trường tốt của 

bệnh mãn tính”. Tại sao ư? Chúng ta thử nghĩ mà xem, nếu trong 

cơ thể chúng ta có quá nhiều chất axít, nội tạng của chúng ta 

ngâm trong đó. Nửa đêm các vị có nghe thấy gan của các vị nói: 

“Tôi sắp nghẹt thở rồi!”, hay dạ dày nói: “Tôi sắp chịu hết nổi 

rồi!”. Các vị có nghe thấy không? Không nghe thấy!  

Các vị là chủ nhân mà tại sao lại không có trách nhiệm như 

vậy! Nội tạng ngâm trong axít trường kỳ thì công năng rất dễ bị 

suy thoái. Cho nên càng ngày mới càng có nhiều bệnh mãn tính 

đến vậy. Tôi cũng từng nghe có trường hợp có đứa trẻ 18 tuổi do 

trúng phong mà chết. Không biết có trường hợp nào còn ít tuổi 

hơn không? Sự việc này mấy năm trước tôi đã nghe được. Cho 

nên các vị xem bệnh mãn tính cứ đến sớm như vậy cũng bởi con 

người ăn uống không đúng quy tắc. 

Không chỉ có nội tạng bị suy kiệt, hiện nay còn có một loại 

bệnh rất nguy hiểm gọi là bệnh “loãng xương”, nghe nói bệnh 

này là một trong mười nguyên nhân gây chết người. Tại sao ư? 

Khi xương của chúng ta bị loãng một cách trầm trọng, có khi chỉ 

hắt hơi một cái thì cũng có thể bị gãy xương. Các vị đừng có 

nghĩ là tôi đang dọa các vị. Vấn đề này không phải tôi nói mà là 

báo chí đưa tin. Chúng ta cũng thường nghe nói, người già thì sợ 

ngã. Bởi chỉ cần ngã một cái là có thể gãy xương không đứng 

dậy được. Thời nay không chỉ có người già ngã là gãy xương. 

Hiện nay có rất nhiều người trẻ tuổi đi kiểm tra xương, giống 

như khi tôi đi kiểm tra thì thấy trên gương mặt của người giúp ta 

kiểm tra biểu hiện không tốt lắm. Họ nói: “Miễn cưỡng lắm anh 

mới đạt yêu cầu”. Nếu chúng ta mới 30, 40 tuổi mà khi kiểm tra 

thành xương của người 80 tuổi thì thật là phiền phức. 
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Tại sao thể chất có axít lại có thể làm cho loãng xương? Bởi 

vì cơ thể người là một nhà máy hóa học lớn. Vì nó phải giữ cân 

bằng giữa axít và kiềm. Nếu trong cơ thể chúng ta toàn là axít thì 

cơ thể sẽ không chịu nổi. Cho nên nó phải rút kiềm ra để trung 

hòa. Mà trong cơ thể người, nhiều kiềm nhất là chất can xi. Vậy 

cái kho của can xi nằm ở đâu? Là ở trong xương các vị, nếu mỗi 

ngày cứ phải rút ra một ít thì lâu ngày sẽ trở thành loãng xương. 

Bởi vậy ăn uống phải quân bằng, trong thịt có nhiều chất protein 

cho nên không được ăn nhiều quá.  

Hơn nữa, không chỉ có quá nhiều chất protein mà trong thực 

phẩm còn có độc tố hữu hình và độc tố vô hình. Cái gì là độc tố 

hữu hình vậy? Chúng ta thử xem, hiện nay nuôi gà trong bao lâu 

thì lớn? Có cần lâu như trước kia không? Hiện giờ chỉ khoảng 

năm sáu tuần lễ. Ngày xưa phải nuôi trong nửa năm. Đúng là sự 

tiến bộ vượt bậc của khoa học. Có phải vậy không? Nhưng tại 

sao lại nuôi được nhanh như vậy? Chúng ta thường nói: “Đạo 

pháp tự nhiên”. Nhưng sự nuôi dưỡng này không được tự nhiên, 

tất nhiên là phải tiêm thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc kháng 

sinh, tiêm rất nhiều thuốc. Và cuối cùng những thứ thuốc này 

đến bụng của chúng ta. Tôi còn nhớ khi tôi chưa ăn chay, khi ăn 

thịt gà, mổ ra thấy toàn mỡ là mỡ. Đó là hoóc môn. Cho nên bé 

gái thời nay thường có kinh sớm, có em chưa đến mười tuổi đã 

có kinh nguyệt. Kinh nguyệt càng có sớm thì tuổi thọ của họ 

càng ngắn. Cho nên những thực phẩm này sẽ gây tổn hại cho con 

cháu đời sau của chúng ta. Chúng ta là cha mẹ thì không thể 

không cẩn thận. Sau nữa là sức khỏe của mình cũng không thể 

không quan tâm. 

Ngoài những độc tố hữu hình này ra thì còn có loại vô 

hình nữa. Chúng ta thử nghĩ xem, khi động vật bị giết thịt, tâm 

tình của chúng nhất định là rất sợ hãi, rất phẫn nộ. Chúng ta 

hãy nghĩ lại, mỗi lần chúng ta tức giận thì phải mất ba ngày 

mới lắng lại được. Tại sao vậy? Các vị có thấy ai vừa tức giận 
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xong thì tinh thần liền sảng khoái, dễ chịu lại ngay không? 

Không có. Bởi mỗi khi tức giận thì chất tố tuyến thượng thận 

sẽ tiết ra, sản sinh ra rất nhiều độc tố. Các vị sẽ cảm thấy toàn 

thân không có sức lực. Cũng như vậy, khi động vật bị giết thịt 

thì toàn thân rất phẫn nộ, cho nên tiết ra rất nhiều độc tố. Vì ăn 

rất nhiều thứ không tốt có trong thịt cho nên người thời nay 

mới bị một đống bệnh như hiện nay. 

Ăn thịt không những có hại cho cơ thể, mà khi nuôi dưỡng 

những động vật để lấy thịt cho con người ăn cũng rất nguy hại cho 

cả trái đất của chúng ta. Tại sao lại nguy hại? Có rất nhiều vị bạn 

hữu sẽ nói: “Sao thầy nói phức tạp quá vậy? Sao tôi lại nghĩ 

không ra?”. Thật ra cả trái đất đều có chung một sinh mệnh. Các 

vị đừng coi thường những thực phẩm hàng ngày các vị ăn, bởi nó 

ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả quả đất. Khi con người ăn thịt 

với số lượng lớn, tất nhiên phải chặt phá rừng nguyên sinh để 

trồng lúa mạch, lúa nước v.v…Rừng nguyên sinh bị chặt phá thì 

sẽ bị sạt lở đất và có rất nhiều đất đai bị lung lay. Hơn nữa rừng 

nguyên sinh còn là lá phổi của trái đất. Cũng giống như phổi trong 

cơ thể người, rừng nguyên sinh giúp chúng ta lọc rất nhiều bụi 

bẩn trong không khí. Khi rừng nguyên sinh càng ngày càng ít đi 

thì chất lượng không khí của cả trái đất sẽ ngày càng kém đi.  

Cho nên tại sao thời tiết của chúng ta hiện nay thường không 

ổn định. Ngay cả Mê-xi-cô cũng có tuyết rơi. Mê-xi-cô là nước 

nhiệt đới vậy mà cũng có tuyết rơi, nhiệt độ khác thường. Danh 

từ thời nay gọi là: “Hiệu ứng nhà kính”. Chúng ta trước đây đều 

đã thuộc lòng với “hiệu ứng nhà kính”. Tại sao lại tạo thành 

“hiệu ứng nhà kính” vậy? Là do con người thải quá nhiều khí 

thải, và còn có một nguyên nhân nữa là phổi của trái đất càng 

ngày càng bị chặt phá. Thực ra những loại ngũ cốc trồng để làm 

thức ăn cho gia súc nếu đem cho người ăn cũng đủ để không có 

người nào phải chết đói. Ngoài ảnh hưởng đến không khí, đất đai 

và nguồn nước cũng bị ảnh hưởng trực tiếp. Bởi vì rất nhiều 
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động vật được nuôi dưỡng, chúng sẽ thải ra phân. Số phân này 

làm ô nhiễm đất đai, ô nhiễm nguồn nước. 

Thật ra con người có thể sống một cuộc sống ung dung hơn, 

sạch sẽ hơn. Chỉ cần chúng ta biết chọn thói quen ăn uống có lợi 

cho chúng ta, có lợi cho môi trường. Chúng ta hàng ngày phải 

thực hiện việc bảo vệ môi trường. Như vậy vừa có lợi cho mình 

lại vừa có lợi cho người thì cớ sao lại không làm? Cho nên, khi 

ăn cơm chúng ta cũng là đang thi hành sứ mệnh, cũng là vì sức 

khỏe của trái đất. Khi có được tri thức đúng đắn chúng ta mới có 

thể chăm sóc tốt cho cơ thể, và mới có thể làm được: “Thân sở 

hiếu, lực vi cụ” (Cha mẹ thích, dốc lòng làm).  
 

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

4.2. Thân sở ố, cẩn vi khứ (Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ) 

Cha mẹ không mong muốn chúng ta có thói quen xấu thì 

chúng ta phải nhanh chóng bỏ nó đi. Hoặc các vị kết bạn với một 

số bạn bè làm cho cha mẹ phải hàng ngày lo lắng. Vậy thì các vị 

nên có sự chọn lựa, bởi vì bạn bè có ảnh hưởng rất lớn đối với 

chúng ta. Các vị có lo sợ sau này con cái các vị sẽ kết bạn với 

những người bạn không tốt không? Có lo lắng không? Lo lắng 

liệu có ích lợi gì không? Vậy thì các vị phải nâng cao năng lực 

phán đoán của con cái thì chúng mới biết thân thiện gần gũi với 

người tốt, và mới biết tránh xa những người bạn không tốt. Đó 

gọi là: “Kính trọng nhưng không dám gần gũi”. Một khi chúng 

biết “Kính trọng nhưng không dám gần gũi” thì chúng cũng biết 

được rằng chúng phải làm tốt bản thân mình thì mới cảm động 

được những người bạn này.  

Làm sao để cho con cái biết chọn lựa bạn bè? Thực ra chúng 

ta cũng đã học nhìn ở đâu để biết được một người có đạo đức. 

Hiếu đạo. Cho nên một người có đáng kết giao hay không, 

chúng ta chỉ cần phán đoán họ đã thực hiện được bao nhiêu điều 
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trong “Đệ Tử Quy”. Cho nên tôi nói với rất nhiều người rằng 

“Đệ Tử Quy” là “kính chiếu yêu”. Các vị chọn bạn hay chọn vợ, 

chọn chồng, chỉ cần chiếu một cái là biết ngay người đó có được 

hay không. Cho nên “Đệ Tử Quy” là “kính chiếu yêu”. “Đệ Tử 

Quy” cũng là kính hiển Thánh. Các vị cũng có thể thấy được 

những người bạn này làm được rất nhiều và các vị phải kết giao 

suốt cuộc đời với những người bạn này. 

Chúng ta lấy vấn đề “thói quen” để đàm luận. Có một câu 

chuyện, có ba tội phạm đồng thời bị tống giam tại một trại giam. 

Trưởng trại giam ở đó rất nhân từ. Thấy ba tên tội phạm tuy đã 

phạm tội nhưng ông vẫn dùng phương pháp “tứ nhiếp” để đối xử 

với họ, đó là thường xuyên biếu quà cho họ. Cho nên ông nói với 

họ: “Ba người các vị bị giam ba năm, vậy các vị có nguyện vọng 

gì? Nếu tôi làm được thì sẽ giúp các vị”. Người tù thứ nhất là 

người Mỹ, anh ta không cần nghĩ ngợi liền bảo ông cho anh ta 

một bao thuốc lá. Trưởng trại giam nói: “Tốt thôi! Không vấn đề 

gì!”. Sau đó ông lấy bao thuốc lá đưa cho anh ta rồi giam anh ta 

lại. Người thứ hai là người Ý. Người Ý cho ta ấn tượng gì? Các 

vị không ai biết về người Ý sao? Người Ý rất có nghệ thuật, rất 

lãng mạn có đúng không? Nói vậy cho dễ nghe thôi, còn theo 

ngôn ngữ của chúng ta thì gọi là “háo sắc”. Anh ta suy nghĩ một 

hồi rồi nói: “Tôi cần một người phụ nữ”. Trưởng trại giam nói: 

“Được! Cái đó tôi có thể đáp ứng được”. Thế là trưởng trại giam 

lại giam anh ta lại. Người thứ ba là một người Do Thái. Người 

Do Thái rất biết cách làm ăn buôn bán. Anh ta nói: “Cuộc đời tôi 

đã bị vấp ngã rồi, nên tôi phải ghi nhớ lấy bài học này. Cho nên 

ngài có thể cho tôi một cái điện thoại để tôi có thể liên lạc được 

với bên ngoài”. Trưởng trại giam cũng nói: “Được! Không thành 

vấn đề!”. Thế là ông đưa cho anh ta một cái điện thoại. 

Ba năm sau, khi mở cửa nhà giam cho ba người tội phạm. 

Khi vừa mở cửa cho người Mỹ thứ nhất, anh ta liền xông ra hỏi: 
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“Diêm đâu? Diêm đâu? Diêm của tôi đâu?”. Trong ba năm qua 

anh ta nghĩ gì vậy? Hàng ngày đều ở đó mà phát run lên: “Tại 

sao lại quên không đòi diêm?”. Thời gian ba năm của anh ta bị 

lãng phí ở đâu? Lãng phí vào cái thói quen xấu của anh ta.  

Nếu như một người tạo thành thói quen xấu thì anh ta không 

thể làm chủ được cuộc đời này của mình, đều sẽ bị cái thói quen 

xấu đó dẫn dắt. Những người như vậy rất nhiều. Vậy làm thế nào 

để cho cả một cuộc đời của một con người không bị thói quen 

xấu dẫn dắt? Phải dạy dỗ cẩn thận từ khi còn nhỏ! Từ nhỏ đã có 

chí hướng thì người đó sẽ không bị các trò vui làm mất chí 

hướng.  

Người Mỹ này có thói quen xấu là hút thuốc, khi không hút 

thuốc thì cảm thấy khó chịu. Chúng ta không nên cười người 

Mỹ này. Thật ra chúng ta cũng có thể có những thói quen xấu, 

nếu hàng ngày không thực hiện thì cũng rất đau khổ. Đó là việc 

gì vậy? Ví dụ như xem phim dài tập, mỗi lần xem xong một tập 

thì chúng ta lại nói: “Sao diễn xuất chán vậy! Thật là lung 

tung!”, nhưng ngày hôm sau vẫn ngoan ngoãn ngồi đó mà xem 

cuộc đời của người khác. Hàng ngày chúng ta lãng phí biết bao 

nhiêu thời gian như vậy nhưng không giúp được gì cho cuộc 

sống của chính mình. Và cứ thế ngày lại qua ngày, những việc 

cần làm trong cuộc sống thì lại không làm, đến khi muốn làm 

thì có thể là đã hết cơ hội.  

Cho nên Khổng Phu Tử đứng trên bờ sông có nói một câu: 

“Thệ giả như tư phu, bất xả trú dạ”. Khổng Phu Tử chỉ nhìn 

dòng nước thì liền nghĩ ra rằng thời gian trôi đi như dòng nước, 

trôi đi rồi không trở lại. Bởi vậy chúng ta không nên để cho cuộc 

đời mình lãng phí vào những chuyện vô bổ như trên. 

Chúng ta vừa nói đến, thói quen xấu hút thuốc là không 

tốt. Còn thói quen xấu của người thứ hai là sắc, háo sắc. Tôi 

đã từng giảng cho học sinh trung học, tôi nói: “Háo sắc là một 

thói quen rất xấu. Các em có thể hiểu được không?”. Chúng 
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nói: “Có thể! Bởi vì trên chữ “sắc” có con dao”. Chữ tượng 

hình của Trung Quốc đáng sợ thật! Trên chữ “sắc” có con dao. 

Con dao này có ý nghĩa gì vậy? Đó là nó có thể hủy hoại cả 

một đời của các vị, hủy hoại hạnh phúc của một gia đình, và 

có thể hủy hoại sự hưng thịnh của một quốc gia. Có hay 

không? Các vị hãy coi đời nhà Đường. Đường Huyền Tông 

khi chưa gặp Dương Quí Phi thì ông là “Khai nguyên chi trị”, 

rất tận tâm, tận lực cai trị đất nước. Sau khi gặp Dương Quí 

Phi thì ông trở thành “An Sử chi loạn”.   

Cho nên, sự suy bại của đời Đường ai là người chịu trách 

nhiệm lớn nhất? Các vị nam giới đều bảo tại Dương Quí Phi. 

Các vị nữ giới lại nói là Đường Huyền Tông. Nhưng chân lý chỉ 

có một, đó là: “Sắc bất mê nhân, nhân tự mê”. Cho nên căn bản 

vẫn tại Đường Huyền Tông. Có phải không? Nếu như Dương 

Quí Phi xuất hiện vào đời Đường Thái Tông thì cũng không có 

tác dụng gì, bởi vì ông luôn luôn lấy giang sơn, xã tắc làm trọng. 

Cho nên cuộc đời có rất nhiều vấn đề, chúng ta không thể đùn 

đẩy trách nhiệm mà phải tự kiểm điểm lại mình. Đây mới là 

nguyên nhân chân chính. 

Người Ý này háo sắc, khi cửa nhà giam được mở ra, anh ta 

còn chưa đi ra thì mọi người đã nghe được tiếng trẻ con. Có rất 

nhiều em học sinh trung học nghe xong đều phì cười. Tôi liền 

hỏi các em: “Người Ý thê thảm hay người Mỹ thê thảm hơn?”. 

“Đều thê thảm!”.  Có một em nói: “Người Ý thê thảm hơn”. Câu 

nói này là của một em nữ sinh. Em đó nói: “Bởi khi ra tù anh ta 

không chỉ phải chăm lo cho cuộc sống của mình mà còn phải 

chăm sóc cho rất nhiều đứa trẻ”. Vậy xin hỏi: Anh ta có chăm lo 

được hết không? Tôi tin rằng các vị đã có câu trả lời, bởi vì anh 

ta chỉ có ham muốn dục vọng, anh ta sẽ không có tinh thần trách 

nhiệm. 

Thông qua câu truyện này tôi nói với các em học sinh rằng 

khi tìm đối tượng thì phải tìm đối tượng có ý thức trách nhiệm. 
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Tôi liền tìm một em học sinh bình thường quét dọn lớp không 

cẩn thận, thường không làm bài tập ở nhà. Tôi liền gọi em đó 

đứng lên: “Em đứng dậy! Em không nên kết hôn!”. Em đó sợ quá 

không biết tôi nói cái gì. Tôi nói: “Ngay đến bản thân mình em 

còn không chăm lo được, không thể chăm sóc được mình thì em 

không có tư cách kết hôn. Kết hôn rồi em sẽ làm hại đến đời con 

cái của em. Cho nên không chăm lo được cho mình thì đừng nên 

kết hôn”. Cậu học sinh này ghi nhớ được trong bao lâu? Nhưng 

tôi mắng cậu ta như vậy thật ra là muốn để cả lớp nghe. Những 

em học sinh nữ sẽ để lại ấn tượng gì? Tìm đối tượng phải tìm 

người có ý thức trách nhiệm, như vậy mới đáng tin cậy. Những 

em học sinh nam khác cũng tự xét lại mình xem mình có ý thức 

trách nhiệm không. Cho nên những mũi tiêm phòng phải nên 

tiêm sớm. Đừng để đến khi chúng mở cờ trong bụng rồi mới 

phòng chống thì đã quá muộn. Cho nên cái thói quen xấu của 

người thứ hai này chúng ta phải trị tận gốc. 

Người thứ ba, khi người Do Thái này đi ra, ông rất cung 

kính đi đến trước mặt người trưởng trại giam, cúi đầu chào rồi 

nói: “Rất cảm ơn ngài đã cho tôi cái điện thoại. Trong ba năm 

qua, thông qua điện thoại tôi biết được rất nhiều tin tức ở bên 

ngoài và cũng kinh doanh đầu tư một ít. Cho nên bây giờ tôi đã 

có một số tài sản, cuộc đời về sau của tôi sẽ đi theo con đường 

hướng thiện”.  

Ba người có ba sự lựa chọn khác nhau thì cũng sinh ra ba số 

phận khác nhau. Chúng ta tuyệt đối không muốn con cái chúng 

ta vì những thói quen xấu này mà trụy lạc cả cuộc đời của chúng. 

Cho nên các vị phải trị tận gốc những thói quen xấu này. 

Còn nữa, có một thói quen xấu vừa hại mình lại làm cho tan 

nhà nát cửa, đó là đánh bạc. Nếu như một người nam giới ham 

mê cờ bạc thì chúng ta tuyệt đối không được giao lưu với anh ta. 

Rất là nguy hiểm! Một khi anh ta không thể kiềm chế đối với cờ 
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bạc thì rất có thể sẽ bán hết tài sản trong nhà, thậm chí bán cả 

sản nghiệp của Tổ tiên đi. 

Thánh nhân đã thống kê ra, con người có bốn thói quen xấu 

cần phải điều trị, đó là: “Kiêu, xa, dâm, dật”.  

Điều thứ nhất: “Kiêu” 

Chúng ta thử đối chiếu xem chúng ta có điều thứ nhất 

không? Cho nên gọi là tu thân mới có thể tề gia. Nếu như bản 

thân chúng ta có điều này thì phải nhanh chóng sửa đổi. Sau đó 

tiếp tục đi xem con cái hiện nay có cái thói quen đó không? Nếu 

như con cái có thói quen này thì phải nhanh chóng dạy bảo 

chúng sửa chữa. Chúng ta phải làm sao để nuôi dưỡng cái thiện 

và còn phải bổ cứu cái sai sót. “Kiêu” là kiêu ngạo, không thể để 

thói quen đó xuất hiện. Một khi đã kiêu ngạo thì không chỉ học 

vấn của mình không có tiến bộ mà vô hình trung làm đứt cái 

nhân duyên của ta với quí nhân giúp đỡ ta. Một người có đạo 

đức, học vấn thì thích kết giao với những người khiêm tốn. Chỉ 

cần các vị kiêu ngạo thì những người này sẽ rời xa bạn. 

Tôi rất may mắn. Khi tôi học cấp hai, một hôm thầy dạy Lý, 

Hóa của tôi có viết một câu mà kể từ ngày đó đến giờ tôi vẫn 

không dám quên. Ông viết: “Con người không được kiêu ngạo, 

nhưng không thể không có khí phách”. Khi ông viết câu này ra 

thì hình như có một luồng ánh sáng chiếu vào lòng tôi. Bởi với 

chủ nghĩa chỉ biết học để lên lớp thì rất ít khi được nghe thấy 

những giáo huấn để học làm người. Đúng là như vậy! Việc này 

cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc. Chúng tôi cũng hứa rằng sẽ 

không được kiêu ngạo. 

Thời gian tôi học ở Úc có gặp được rất nhiều trưởng bối. 

Khi học được câu: “Sự chư phụ, như sự phụ. Sự chư huynh, 

như sự huynh” (Việc chú bác, như việc cha. Việc anh họ, như 

anh ruột), tôi nhận thấy học thì phải đi đôi với hành, và trong 

sâu thẳm cũng cảm thấy rằng làm cha mẹ thật là không dễ 
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dàng gì. Hơn nữa mỗi một vị làm cha mẹ không những chỉ hy 

sinh cho con cái, mà hàng ngày họ vẫn có những cống hiến 

cho cái xã hội này. Cho nên khi về phòng nghỉ, tôi bắt đầu tìm 

một vị trưởng bối. Tôi hỏi ông sinh năm bao nhiêu. Khi ông 

nói tuổi thì tôi liền biết ông hơn tuổi cha tôi, nên tôi chào: 

“Bác Đàm! Cháu chào bác ạ!”.  

Khi tôi cúi xuống chào thì phát sinh ra sự chuyển hóa hóa 

học gì? Khi tôi đứng lên thì vị trưởng bối này cười không khép 

miệng lại được. Ông nói: “Ngồi máy bay đến một nơi xa nhà tới 

mấy chục ngàn cây số mà còn nhận được một đứa cháu nuôi”. 

Cho nên ông rất vui vẻ. Ngoài ra tôi còn hỏi một vị tiên sinh họ 

Trần. Tôi chào: “Chú Trần! Cháu chào chú!”, bởi vì ông ít tuổi 

hơn cha tôi. Đột nhiên có một vị trưởng bối cũng chạy lại nói: 

“Tôi cũng muốn nhận cháu”. Người chú này sau này ảnh hưởng 

rất sâu sắc đến cuộc đời của tôi, đó là chú Lô. 

Sau sự việc đó, tôi có một suy nghĩ rằng vị trưởng bối này đã 

rất yêu mến những người hậu sinh như chúng tôi. Ông sợ chúng 

tôi không gọi ông bằng chú cho nên tự động chạy lại nói “Tôi 

cũng muốn nhận cháu” là để tạo cơ hội cho những người hậu sinh 

như tôi. Cho nên tôi cũng cung kính lễ phép cúi chào: “Cháu chào 

chú Lô!”. Sau cái cúi chào này, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn.  

Cho nên, chúng ta cần dạy lịch sự, lễ phép. Chiều hôm sau 

chú Lô đến tìm tôi. Ngồi trong phòng khách, chú nói với tôi 

rằng, khi mới hai mươi chín tuổi chú đã làm Tổng Giám đốc. 

Chức vị Tổng Giám đốc này chú tự tìm cho mình. Nghe nói có 

một bảng quảng cáo rơi xuống thì trúng vào đầu những mấy vị 

Tổng Giám đốc, nhưng chú không thuộc những Tổng Giám đốc 

như thế. Mà chú là vị Tổng Giám đốc để cổ đông ngồi hai hàng 

hai bên, hỏi xem công ty họ xảy ra vấn đề gì, nhân sự xảy ra 

vấn đề gì và phải giải quyết ra làm sao. Những việc này đều cần 

có những kinh nghiệm thực lực để giải quyết và chú trả lời giải 

quyết trôi chảy. Năm hai mươi chín tuổi chú đã làm Tổng Giám 
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đốc chuyên nghiệp, chuyên môn giúp người khác giải quyết 

những nguy cơ của công ty họ. Người có năng lực như vậy 

chúng ta rất khó gặp. Thật là may mắn, cũng bởi sự lễ phép của 

tôi làm cho trưởng bối cảm thấy được an ủi: “Bây giờ mà còn 

có những thanh niên biết lễ phép như thế!”. Cho nên chú đã 

ngồi xuống để kể cho tôi nghe kinh nghiệm và trí tuệ trong mấy 

mươi năm cuộc đời chú. 

Tôi càng nghe, tâm trạng tôi lúc thì vui, lúc lại rất buồn. Tại 

sao lại buồn? Buồn vì nhãn quan của tôi quá kém, không biết 

được chân tướng của sự việc. Bởi vì lúc chú mới ngồi xuống cạnh 

tôi, tôi đã không nhận ra. Nhưng cũng từ đó mà tôi hiểu ra được 

một đạo lý, đó là: Người chân thật có năng lực thì rất khiêm 

tốn! Họ cũng giống như người chú thân thiết của các vị ở cạnh 

nhà, tuyệt đối không diễu võ, dương oai. Ngồi nói chuyện hơn hai 

tiếng đồng hồ, trong lòng tôi vô cùng cảm kích. Lúc đó tôi chỉ 

muốn làm ngay một động tác. Làm động tác gì vậy? Trong giây 

phút đó tôi mới chân thật hiểu được rằng tại sao dân tộc chúng ta 

lại tôn trọng thầy giáo đến vậy. Tại sao ư? Bởi vì một người thầy 

thì chân thật là rất chí công, vô tư. Họ chỉ hy vọng dùng trí tuệ của 

họ để thành toàn cho cuộc đời chúng ta, chứ hoàn toàn không yêu 

cầu chúng ta báo đáp. Ngay giây phút đó tôi đã hiểu được rất sâu 

sắc và lập tức quỳ xuống. Chú Lô ngày còn trẻ có học nhu đạo, 

cho nên động tác rất nhanh nhẹn, chú lập tức kéo tôi đứng dậy và 

nói: “Không cần phải vậy!”. Thế là tôi không quỳ được. 

Bắt đầu từ hôm đó, mỗi lần chúng tôi học xong, chú Lô đều 

nói: “Nào! Chúng ta hãy đi tản bộ”. Vừa đi chú vừa hỏi tôi: “Hôm 

nay cháu nghe giảng về “Đệ Tử Quy” thấy thế nào? Nghe “Câu 

chuyện Đức Dục” cảm thấy ra sao?”. Tôi liền đem những suy 

nghĩ của tôi nói cho chú nghe. Nghe xong chú nói: “Cháu nghe 

chưa đủ sâu, nhìn chưa đủ rộng”, và chú bắt đầu phân tích từng 

chút một cho tôi nghe. Tuy chỉ ở với nhau có hơn hai tháng nhưng 

chân thật là chú đã gợi ý hướng đi cho cả cuộc đời tôi. Hai tháng 
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này chân thật có thể tính được là trợ lực cho tôi cả cuộc đời. 

Ngoài hai tháng này ra, sau khi đã rời Úc, chỉ cần có cơ hội là tôi 

liền gọi điện cho chú. Chú cũng rất vô tư cho tôi rất nhiều ý kiến 

hay, để tôi có được những gợi ý rất tốt. Cho nên, kiêu ngạo thì 

không thể trưởng thành được. Vì vậy mới có câu: “Tự mãn thì 

thiệt thòi, khiêm tốn được ích lợi”. Chúng ta nhất định phải dạy dỗ 

con cái có thái độ khiêm tốn. 

Điều thứ hai: "Xa" 

Nếu như một đứa trẻ có tính xa hoa, hoang phí thì rất khó để 

thay đổi lại, bởi vì từ xa hoa, hoang phí mà chuyển lại thành cần 

kiệm thì rất khó. Có một vị thầy thư pháp được một phụ huynh 

học sinh gọi điện đến nói rằng, hôm nay muộn một chút mới có 

thể đến đón con được. Sau đó, vị phụ huynh hỏi thầy giáo có thể 

để đứa bé ăn cơm tối ở đó rồi mới đến đón con về. Vị thầy giáo 

này đồng ý và đưa đứa bé (đứa bé học tiểu học) đi ra quán ăn 

cơm. Khi vào quán, đứa bé cầm lấy thực đơn và gọi người phục 

vụ. Người phục vụ đến, đứa bé liền nói: “Cho cháu hai lon 

coca”. Trong lúc người phục vụ đi lấy coca thì đứa bé nghênh 

ngang chọn món ăn. Sau khi người phục vụ mang coca đến, đứa 

bé nói: “Món này, món này, món này” và tự mình chọn món ăn. 

Vị thầy giáo ngồi đó nhìn mà cứ ngớ người ra, đợi đứa bé chọn 

xong mang lại xem thì thấy toàn những món đắt tiền. 

Đứa bé này học của ai vậy? Cha của đứa bé làm cán bộ 

nhà nước. Các vị coi, hành vi xa xỉ như vậy của người cha trực 

tiếp truyền cho con cái. Cho nên, chúng ta không nên thường 

xuyên dẫn con cái đi ăn uống linh đình. Chúng ăn quen những 

món xa hoa thì sẽ ăn không quen những món bình dân. Hơn 

nữa khi đến quán ăn, chúng thường sẽ nhìn thấy những hành vi 

không tốt của những người lớn ở đó. Bởi vậy những nơi không 

nên để con cái đến thì chúng ta cố gắng không để chúng lui 
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tới. Chúng ta phải cẩn thận, không nên tạo cho chúng có thói 

quen xa hoa. 

Mẹ tôi rất ít khi trang điểm, khi phải đến những nơi quan 

trọng thì mới trang điểm một chút. Cho nên hai chị gái tôi cũng 

rất ít khi trang điểm. Nhưng thật là hay, khi không trang điểm thì 

da lại rất đẹp. Cho nên "trên làm dưới theo". Trong “Chu tử trị 

gia cách ngôn” có nhắc tới: “Không nên dùng những người hầu 

có sắc đẹp. Người làm vợ thì không nên trang điểm lộng lẫy”. 

Cho nên người làm vợ thì không nên ngày nào cũng trang điểm 

lộng lẫy. Khi đi ra ngoài sẽ có cả đống ruồi nhặng vây quanh, 

gây rối cho mình và cho người khác. Như vậy không tốt.  

Có một đứa bé đi ra ngoài cùng với cha mẹ, mẹ của đứa bé 

trang điểm rất đẹp. Đứa bé bởi mới học xong “Chu tử trị gia cách 

ngôn” cho nên nói với mẹ rằng: “Người làm vợ thì không nên 

trang điểm lộng lẫy”. Hai vợ chồng nghe con nói liền nhìn nhau 

cười. Người mẹ cảm thấy đứa bé hiểu đạo lý. Người mẹ liền tự 

mình lau bớt phấn trên mặt đi một chút. Bởi vậy không nên tạo 

thành thói quen xa hoa, phù phiếm. 

Điều thứ ba: “Dâm" 

Theo cách nghĩ của người bình thường trên thế gian, chữ 

“dâm” là chỉ về nữ sắc. Thực ra không chỉ có nữ sắc là dâm. Chữ 

“dâm” này là chỉ ham mê một dục vọng nào đó không thể thoát ra 

được. Ví dụ như trẻ em thời nay mê chơi điện tử, lên mạng một 

cái là chơi những mấy tiếng đồng hồ, vui chơi làm mất chí khí. 

Bởi vậy chúng ta cố gắng hạn chế cho chúng chơi những trò chơi. 

Thật ra khi một người cảm thấy có niềm vui trong học tập, khi 

thật sự cảm thấy sứ mệnh của bản thân mình thì họ sẽ không lãng 

phí thời gian vào những việc không có liên quan gì đến cuộc sống 

của họ như vậy. Nhưng chúng ta ở đó mà bảo con cái không được 

làm cái này, không được làm cái kia, thì thà rằng hướng dẫn 

chúng biết mở rộng tấm lòng, để cho chúng có chí hướng đối với 
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cuộc sống. Sau đó các vị hướng dẫn chúng cùng học tập, tạo cho 

chúng có thái độ hiếu học. Đây là việc rất quan trọng. 

Điều thứ tư: “Dật”  

Phóng dật, đó là du thủ, du thực. Chúng ta hãy xem có rất 

nhiều gia huấn đều rất chú trọng tạo cho con cái có thái độ cần 

lao. Câu thứ nhất của “Chu tử trị gia cách ngôn” có nhắc tới: 

“Sáng dậy sớm, quét dọn sân vườn, trong ngoài đều sạch sẽ, tối 

đến mới nghỉ, đóng khóa hết cửa nhà, tự mình đi kiểm tra”. Thời 

xưa có rất nhiều công việc nhà là do con cái làm. Chúng có lao 

động thì mới hiểu được sự vất vả của người phải làm việc như 

thế nào. Cho nên, chúng ta cũng từng nhắc tới rằng: “Có lao 

động thì mới biết được sự biết ơn”. Các vị có thấy rằng trẻ em 

thời nay rất ít trẻ có được lòng biết ơn. Nguyên nhân ở đâu? Bởi 

vì chúng đã được “cơm bưng tận miệng, nước rót tận tay”. Có 

một đứa bé sau khi nghe xong liền nói với tôi: “Thưa thầy! Cơm 

không bưng tận miệng, nước không rót tận tay thì làm sao mà ăn 

được?”. Đúng là không biết sự khó khăn của nhân gian! 

Có một đứa bé được thầy giáo dùng “Đệ Tử Quy” để dạy 

chúng rằng ngày sinh nhật của chúng là ngày khó khăn, hoạn nạn 

của người mẹ. Cho nên trước đó thì đứa bé này rất muốn có bánh 

ga tô, nhưng bây giờ thì khác rồi. Vì vậy phải hướng dẫn chúng 

rằng vào ngày sinh nhật của mình thì phải cố gắng đừng để cho 

cha mẹ phải vất vả, khổ sở.  

Có một bé gái học lớp 4, sau khi nghe xong, bé về nhà nói 

với mẹ rằng bé muốn xào một món cho mẹ ăn, bé muốn xào món 

dưa chuột. Khi vào bếp bởi vì thấp quá nên bé bắc ghế và đứng 

lên trên ghế. Tiếp theo là đổ dầu vào chảo, dầu nóng bắn lên. Bé 

đi tìm được đôi găng tay to đùng, sợ bị dầu bắn lên tay thế là bé 

đeo găng tay vào, sau đó bé cho dưa chuột vào chảo. Kết quả là 

dầu bắn lên càng cao. Trong tình thế cấp bách bé liền đi lấy mũ 

bảo hiểm của cha để đội, trang bị vũ trang đầy đủ như vậy. Cuối 

cùng trong tình trạng mồ hôi đầm đìa, bé cũng bưng được đĩa 
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dưa chuột xào lên. Tin rằng khi bé bưng đĩa dưa chuột xào lên thì 

trong lòng cũng có trưởng thành hơn. Sau này khi ăn những món 

ăn mẹ làm, bé sẽ không còn chê nọ, chê kia nữa. Bởi có trải qua 

thì bé mới biết, mẹ vừa phải làm việc lại vừa phải nấu nướng bao 

nhiêu là món ăn, thật là vất vả.  

Cho nên có lao động mới có lòng biết ơn. Các vị hãy hồi 

tưởng lại, lần đầu tiên chúng ta đi làm và sau khi làm xong chỉ 

lĩnh được một chút tiền công ít ỏi. Như vậy chúng ta mới cảm 

thấy tiền thật khó kiếm, và cũng cảm nhận được rằng: "Sao ngày 

xưa mình lại tiêu tiền nhiều như vậy! Thật có lỗi với cha mẹ". 

Con người không phải Thánh Hiền, có ai là người không có lỗi. 

Cho nên bây giờ phải rất là tiết kiệm. 

Thứ hai là ngoài việc biết cho đi thì mới có lòng biết ơn ra, 

trẻ em thường xuyên lao động thì sẽ rất cần cù, chăm chỉ. 

Chăm chỉ rất có lợi cho cơ thể, bởi trong quá trình làm việc, đầu 

óc chúng sẽ thường xuyên hoạt động. Cho nên đầu óc những học 

sinh thường xuyên giúp làm việc nhà rất linh hoạt. Có những em 

thành tích học tập rất tốt nhưng việc nhà thì không làm gì cả. 

Các vị có sai chúng làm, có khi chúng chỉ làm cho các vị thêm 

bực mình bởi chúng không có kinh nghiệm. Tôi có gặp phải một 

em học sinh, có bất kỳ việc gì đứa bé cũng nhờ mẹ gọi điện thoại 

để nói với tôi. Tôi liền nói với em đó rằng: “Em trực tiếp gọi cho 

thầy là được rồi. Làm sao lại phải phiền đến mẹ?”. Đứa bé chỉ 

biết cúi đầu, lần sau vẫn là bảo mẹ gọi điện thoại cho tôi. Trẻ nhỏ 

thường không đi gánh vác công việc, khi đối diện với công việc 

chúng rất là sợ sệt. Thật ra như vậy là làm hại trẻ.       

Thứ ba, lao động làm tăng thêm ý chí cho con người. Chú 

Lô từng kể tôi nghe, khi chú còn nhỏ, thấy vại nước của nhà 

bên cạnh hết nước, mẹ chú liền nói với chú: “Nào! Con gánh 

đầy vại nước đi

iều, gánh 

nước thì phải ra tận suối, vừa đi vừa về là một chuyến. Nhưng 
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không phải gánh một chuyến là đầy, có thể phải gánh hai 

chuyến, gánh hai chuyến cũng phải đến tám chín giờ tối mới 

xong. Có gánh hay không? Vào thời chú bấy giờ, trẻ nhỏ rất 

kính trọng cha mẹ: “Phụ mẫu mệnh, hành vật lãn” (cha mẹ bảo, 

chớ làm biếng). Cho nên chú liền đi gánh, khi trở về cũng tám 

chín giờ tối, lúc đó mới đi ăn thì cơm đã lạnh tanh. Các vị có 

đành lòng không? Các vị không đành lòng thì sẽ không đào tạo 

ra được những nhân tài như chú Lô. Mẹ của chú biết được cách 

thường xuyên đi giúp đỡ người khác, cũng là cơ hội để cho chú 

rèn luyện ý chí. 

Chú kể rằng cứ mỗi lần chú gặp phải áp lực lớn, áp lực về 

công việc thì trong đầu chú lại xuất hiện một cảnh tượng, đó là 

lúc chú gánh nước. Chú nghĩ: “Mình sắp chịu không nổi rồi, nếu 

như không chịu nổi và dừng lại ở đây thì cũng không có ích gì, 

vẫn cứ phải kiên trì đi từng bước một mà vượt qua”. Cho nên khi 

gặp phải thách thức, ý niệm đầu tiên của chú là: "Phải vượt 

qua!". o động sẽ làm cho ý chí của một người không 

ngừng tăng thêm. Trẻ em hiện nay có phải là khiếm khuyết 

những điều này không? Đúng vậy! Cho nên phải nhanh chóng để 

cho trẻ nhỏ làm nhiều việc nhà. Chúng phải biết bỏ ra công sức 

thì mới tăng trưởng được những đức hạnh tốt, những thái độ tốt 

như thế này.  

13
Trong chữ “dật

Chúng ta đã nói tới những ích lợi khi trẻ làm việc nhà  

- Thứ nhất: Biết cho đi thì mới có lòng biết ơn, biết được 

cảm ơn.  

- Thứ hai: Tạo thành thói quen cần lao. N

lũy

                                                 
13

 Bắt đầu tập 13 
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- Thứ ba: Làm việc nhà cũng là để rèn luyện ý chí của 

chúng.  

- Cuối cùng: Quan hệ xã giao của trẻ sẽ rất tốt. 

Thời gian dạy học, tôi đã từng dạy môn tự nhiên. Mỗi lần 

dạy xong một tiết thì có rất nhiều dụng cụ cần phải thu dọn. Có 

mấy em học sinh rất tự nhiên, tôi không bảo chúng, chúng cũng 

ở lại giúp tôi dọn dẹp, giúp tôi dọn vệ sinh.  

Quý vị thân mến! Các vị thấy những em học sinh như vậy 

trong lòng các vị sẽ rất vui. Đối với những em học sinh như vậy 

nhất định chúng ta càng thêm quan tâm chăm sóc. Cho nên khi 

trẻ nhỏ chăm chỉ, chúng rất dễ được trưởng bối nâng đỡ và quan 

tâm, yêu mến. Khi sống cùng với những người bạn ngang hàng, 

nếu như chúng rất chăm chỉ thì cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

nhân duyên của chúng. Ví dụ nói, chúng đi học đại học và ở 

cùng phòng với mấy người bạn học. Khi chúng vừa bước vào 

phòng và thấy người bạn đang dọn dẹp phòng khách, chúng liền 

dọn dẹp cùng thì sẽ để cho bạn học ấn tượng là chúng biết giúp 

đỡ người khác, có thái độ hiểu được sự vất vả của người khác. 

Tuy chưa sống chung nhưng hành động này đã làm cho bạn học 

có ấn tượng tốt và chúng rất dễ hòa nhập vào tập thể. 

Nhưng nếu như ở nhà chúng không giúp đỡ làm việc nhà, 

đến khi ra tập thể, ví dụ như trong khi bạn học dọn dẹp phòng, 

chúng vẫn cứ ngồi xem ti vi thì ấn tượng của những người bạn 

học này đối với chúng sẽ rất không tốt. Không giúp đỡ cũng 

không sao, nhưng ở nhà mà không đỡ đần việc nhà thì con cái sẽ 

không biết sự vất vả của người làm việc, có khi còn vứt bừa bãi 

đồ đạc, quên cái này, quên cái kia. Đến khi những bạn học cần 

dùng n  Lúc đó thì ấn 

tượng và sự tín nhiệm của chúng trong tập thể sẽ ngày càng giảm 
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đi, sự oán thán của người khác càng ngày càng tích lũy, cuối 

cùng cũng sẽ bùng phát. Cho nên chúng ta cần phải chăm chỉ, cất 

quần áo giày dép phải đúng nơi, đúng chỗ, không được vứt lung 

tung làm dơ bẩn quần áo. Những thói quen tốt trong cuộc sống 

này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt tập thể của con cái 

bạn về sau. Nếu không, chúng không những không giúp được 

cho người khác mà còn gâ

của con người. 

Có rất nhiều sinh viên đại học bị nhà trường đình chỉ học 

tập. Nguyên nhân do đâu? Bởi năng lực sống tự lập quá kém. 

Giáo viên và bạn học không muốn ở cùng với họ, sống cùng với 

họ. Thẩm Quyến có một sinh viên đại học bị nhà trường đình 

chỉ. Báo chí có đưa bài về anh ta, có vẽ tranh châm biếm, vẽ một 

người đội mũ sinh viên đang được mẹ đút cơm cho ăn và có 

hàng chữ đề rằng: “Sinh viên có tài chuyên ngành. Đứa con thiểu 

năng trong cuộc sống”. Các vị đừng nghĩ rằng đó là khoa trương. 

Anh ta đã học đại học rồi mà còn phải để cho mẹ đút cơm, bởi vì 

anh ta và mẹ là “kẻ tử thù không khoan nhượng của nhau”. Nếu 

như mẹ không đút thì anh ta không ăn. Lớn như vậy rồi mà còn 

để cho cha mẹ phải lo lắng như vậy! 

Nhưng chúng ta cũng phải nói ngược lại tại sao con cái lại 

có thái độ như vậy. Bởi vì ngay từ đầu, từ đầu ở đây có thể là 

khi mới được hai, ba tuổi, đút một lần cơm phải mất trong một, 

hai tiếng đồng hồ, làm cho cả nhà phải bận rộn. Khi mẹ đút 

cơm xong thì lưng cũng mỏi nhừ ra. Cho nên không có quy tắc 

thì không thành quy luật. 

phải tạo cho chúng có thói quen tốt trong cuộc sống, tuyệt đối 

không được để chúng buông thả. 
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 cái máy tính, ăn uống xong vứt 

lung tung không dọn dẹp. Cho nên thầy giáo rất sợ anh ta. Các 

bạn học cũng rất sợ anh ta.  

Chúng ta nếu mong muốn con cái sau này có thể thuận lợi 

trong cuộc sống thì phải tạo cho chúng thói quen tốt mới được. 

Nếu không những thói quen xấu này vô hình trung sẽ là trở lực rất 

lớn trong cuộc sống của chúng sau này. Chúng ta biết được điều 

gì là tốt thì phải cố hết sức tạo cho chúng, điều

chúng ta để cho con cái noi gương. 

Câu “Thân sở hiếu” (cha mẹ thích) này chúng ta cũng có 

thể mở rộng nghĩa của nó ra, không chỉ riêng mong mỏi của 

cha mẹ mà mong mỏi của cả những người thân. Những gì 

chúng ta làm được thì cố gắng đi thực hiện, ví dụ như vợ, con 

cái rất mong muốn chúng ta thường xuyên ở bên cạnh họ. Có 

một câu nói rằng: “Tất cả mọi thành công cũng không thể 

thay thế được sự thất bại của gia đình”. Có rất nhiều người 

nói: “Hiện nay tôi rất bận, làm gì có thời gian chăm sóc con 

cái?”. Họ đều nói rằng người trong xã hội có rất nhiều việc 

không thể tự làm chủ chính mình được. Nói như vậy có lý 

không? Đây cũng chỉ là viện cớ. Con người chỉ cần có lòng thì 

nhất định có thể làm tốt mọi việc. Đương nhiên nhân tình thế 

thái thì chân thật có thể phát sinh nhiều tình huống. Cho nên 

chúng ta nhất định phải học tập để có được một năng lực, gọi 

là năng lực từ chối. Nếu không thời gian của các vị sẽ lãng phí 

vào những bữa tiệc xã giao, lãng phí vào những việc không 

liên quan gì đến gia đình, đến cuộc sống. 

Học từ chối có dễ hay không? Các vị cảm thấy không dễ từ 

chối người khác. Chúng ta có thể lấy ra hai bảo bối để từ chối 

người khác. Khi các vị lấy ra hai bảo bối này thì những người 

bạn của các vị sẽ không làm khó dễ các vị nữa.  
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Bảo bối thứ nhất là cha mẹ. Ví dụ như có người bạn mời các 

vị đi uống rượu nói chuyện, các vị chân thật không muốn đi vì 

nếu đi thì phải đi đến một - hai giờ đêm, mà nói chuyện thì đều 

là những lời tán hươu, tán vượn, trổ tài khôn vặt. Các vị chân 

thật không muốn đi, lúc này các vị có thể lấy cha mẹ ra để nói 

với họ: “

phải về”. Những người bạn của các vị nghe nói các vị phải về 

thăm cha mẹ thì đương nhiên họ sẽ không miễn cưỡng các vị 

nữa. Không biết chừng sau khi các vị nói xong, họ đột nhiên lại 

nghĩ: “Lâu rồi mình cũng không về thăm cha mẹ”. Vậy là lời từ 

chối của các vị ngược lại còn đánh thức lòng hiếu thảo của họ. 

Đây là bảo bối thứ nhất. 

Bảo bối thứ hai là vợ con. Khi các vị không muốn đi đến 

những bữa tiệc xã giao vô vị, các vị có thể nói với họ: “Tối nay 

tôi phải kể hai câu chuyện giáo dục đạo đức, đã hẹn với con rồi, 

bởi vì tôi và các con tôi lấy “Đệ Tử Quy” để thực hiện quy định 

nề nếp của gia đình. Trong “Đệ Tử Quy” có câu “đã nói lời phải 

giữ lời”. Con tôi tuy còn nhỏ nhưng tôi không thể thất hứa với 

chúng, cho nên tôi phải về nhà”.  

Khi các vị mang hai chiêu bài này ra, trên cơ bản những 

người bạn này sẽ không làm khó dễ các vị nữa. Nếu như hai 

chiêu bài này cũng không có tác dụng, họ vẫn cứ bắt các vị đi 

bằng được thì lúc đó phải làm sao? Nếu như gặp những người 

bạn như vậy, các vị cũng phải có sự lựa chọn cho cuộc sống. 

Những người bạn như vậy các vị chỉ nên kính trọng nhưng 

không nên gần gũi. 

Khi có nhiều thời gian, chúng ta có thể đi thực hiện “thân sở 

hiếu, lực vi cụ” (cha mẹ thích, dốc lòng làm). Trước đây chúng ta 

cũng từng nhắc tới câu “thần hôn định tỉnh”. Có rất nhiều thanh 

niên thường dùng ngày thứ Bẩy hoặc Chủ nhật để về thăm cha 

mẹ. Về thăm như thế nào? Dẫn 
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Hai vợ chồng ngồi trên ghế sa lông, còn con cái vào đến nhà là 

chạy nhảy lung tung. Ông bà nội bận đến nỗi không còn hứng 

thú gì. Từ sáng sớm ông bà đã đi mua

 Sau khi nấu xong, 

thức ăn được bưng ra, lúc đó họ mới bỏ báo xuống nói: “Đến giờ 

ăn rồi!” và xuống ăn cơm. Ăn cơm xong họ cũng không giúp đỡ 

dọn dẹp bát đũa, giúp rửa bát. Ăn xong thì họ liền nói: “Chào 

mẹ! Chúng con về đây!”, thế là thản nhiên đứng dậy dẫn con cái 

đi về. Ông bà nội ngồi trên sa lông thở dốc: “Sao lại mệt thế này! 

Thà chúng không về còn hơn, còn yên tĩnh một chút”.  

 thăm 

cha mẹ, một là để tận lòng hiếu, hai là để chăm sóc cha mẹ. 

Chúng ta gọi điện trước cho cha mẹ: “Thức ăn chúng con đã 

mua sẵn rồi”. Về đến nhà, hai vợ chồng phải chủ động đi nấu 

cơm. Như vậy mới giảm được gánh nặng cho cha mẹ, như vậy 

lòng hiếu thảo của chúng ta mới chân thật tới nơi tới chốn.  

4.3. Thân hữu thương, di thân ưu (Thân bị thương, cha mẹ lo) 

Khi thân thể chúng ta không khỏe, thân thể bị tổn thương sẽ 

làm cho cha mẹ rất lo lắng. Chúng ta cũng đã nhắc đến “bệnh từ 

miệng vào”. Đối với việc ăn uống chúng ta phải vô cùng cẩn 

thận, phải ăn sao cho khỏe mạnh để cha mẹ khỏi lo lắng. Ngoài 

việc ăn uống phải chú ý, những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt 

chúng ta cũng cần thường xuyên quan tâm đến, ví dụ như thân 

thể, nhiệt độ. Khí hậu vào hai mùa xuân và thu, thời tiết rất hay 

thay đổi thất thường, cho nên chúng ta cần mặc thêm áo ấm.  

Lúc tôi còn dạy học, có rất nhiều học sinh mùa lạnh nhưng 

ăn mặc phong phanh. Chúng mặc quần áo gì vậy? Mặc áo ngắn 

tay ngồi học mà không biết lạnh. Lúc đó tôi thường nhắc chúng: 

“Hãy mặc thêm áo vào!”. Tiếp đó tôi hỏi: “Nếu như các em bị 

cảm thì ai là người chăm sóc các em?”. Chúng nghĩ một lúc và 

nói: “Cha mẹ”. Tôi nói: “Đúng rồi, nếu các em ốm mà có thể tự 
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chăm sóc được cho mình thì tôi không nói làm gì. Nhưng khi ốm 

các em đều phải liên lụy đến người thân. Cho nên các em phải 

có trách nhiệm không để cho mình bị bệnh. Các em nghĩ xem, 

khi các em bị bệnh, mẹ phải xin nghỉ việc để chở các em đi khám 

bệnh, rồi lại chở các em về nhà. Không những bận rộn như vậy, 

khi mẹ đến công ty làm thì trong lòng có yên tâm không? Không 

yên tâm. Cho nên các em thường xuyên phải chú ý đến thời tiết 

nóng lạnh, không để cho mình bị cảm lạnh. Ví dụ khi chúng ta 

tập thể dục, đi leo núi thì mồi hôi chảy ra rất nhiều. Cho nên cần 

nhớ phải mang theo khăn lau, mang theo quần áo. Nếu những 

chi tiết nhỏ nhặt như vậy chúng ta có thể quan tâm đến bản thân 

thì cha mẹ đối với ta sẽ ngày càng yên tâm hơn”. 

Có rất nhiều thanh thiếu niên thường nói: “Sao cha mẹ quản 

lý mình nhiều đến vậy?”. Tôi liền hỏi ngược lại: “Tại sao cha mẹ 

lại quản lý các em nhiều như vậy? Đương nhiên là bởi các em có 

rất nhiều hành vi làm cho cha mẹ không yên tâm. Nếu như các 

em chân thật có thể chăm sóc tốt cho bản thân, cha mẹ có thể 

yên tâm với các em thì các em sẽ có được sự tự do thật sự. Nếu 

như có rất nhiều việc các em không thể tự lo cho mình được mà 

cha mẹ lại không nhắc nhở các em, vậy là cha mẹ đã không làm 

tròn bổn phận của họ rồi! Các em phải cảm thông cho sự dụng 

tâm này của cha mẹ, phải để cho mình càng có sự hiểu biết hơn. 

Như vậy các em mới có được sự tự do chân thật mà cha mẹ cũng 

yên tâm. Cho nên, sinh hoạt của các em cũng nên có quy luật, 

không được thường xuyên thức khuya. Thức khuya một hôm thì 

phải mấy ngày sức khoẻ mới hồi phục lại được? Có thể là mấy 

ngày mới hồi phục được. Ngoài ra cũng nên thường xuyên chú ý 

đến ăn uống, chú ý đến quy luật sinh hoạt hàng ngày để cho cơ 

thể của bản thân có được sự điều dưỡng tốt nhất”. 

Có một đứa bé bị cảm, trong nhật ký của nó viết rằng: “Tôi 

bị cảm rồi! Tôi rất khó chịu, không 

”. Các vị coi, những đứa trẻ 
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được tiếp xúc với giáo huấn của “Đệ Tử Quy” thì năng lực quán 

chiếu của chúng đối với rất nhiều sự việc, năng lực tự kiểm điểm 

lại bản thân của chúng khác xa so với những đứa trẻ khác. “Khai 

tông minh nghĩa chương” trong “Hiếu Kinh” cũng cho chúng ta 

một giáo huấn rất quan trọng là đạo hiếu của một con người bắt 

đầu từ việc yêu quí bản thân mình: “Thân thể, đầu tóc là do cha 

mẹ ban cho, cho nên không được làm hủy hoại tổn thương. Đó là 

khởi đầu của hiếu đạo”. 
 

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

4.4. Đức hữu thương, di thân tu (Đức tổn thương, cha mẹ tủi) 

Khi đạo đức của chúng ta bị khiếm khuyết thì sẽ làm cho cha 

mẹ xấu hổ, làm cho người thân xấu hổ, thậm chí có thể làm cho 

Tổ quốc, dân tộc cũng bị xấu hổ lây. Vào thời Mạt Hán có một vị 

quan tên là Đổng Trác. Sau khi có được quyền lực thì Đổng Trác 

liền dựa vào quyền lực để làm loạn. Về sau có rất nhiều người 

đứng lên chống lại ông. Số phận của Đổng Trác thật không hay 

là cả gia tộc đều bị xử tử. Mẹ của Đổng Trác đã hơn chín mươi 

tuổi thế mà vẫn bị đưa ra pháp trường xử tử. Cho nên chúng ta là 

những người làm con, nếu như hành vi của chúng ta tạo thành 

nỗi đau to lớn như vậy cho cha mẹ thì đó cũng là do cha mẹ đã 

không dạy dỗ con cái mình cho tốt.  

Hiện nay không còn có hình phạt “chu di cửu tộc” nữa, 

nhưng nếu như trong sự nghiệp của chúng ta xảy ra sai lầm, ví 

dụ như công ty bị phá sản thì cũng có thể liên lụy đến cha mẹ. 

Cha mẹ đã vất vả hơn nửa đời người, đến lúc đó thì ngay cả đến 

l

chí có thể tuổi già như vậy mà phải ra hầu tòa, lúc đó thì thật là 

thê thảm. Cho nên chúng ta là những người làm con thì trong 

cuộc sống phải nên thành tín, phải nên làm gì chắc nấy, không 

được mơ ước hão huyền để tạo thành lỗi lầm có thể làm liên lụy 
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đến cha mẹ. Cho nên mới nói: “Đức hữu thương, di thân tu” 

(Đức tổn thương, cha mẹ tủi). 

Vậy cái đức nào không bị tổn thương? Nếu như đạo đức 

của chúng ta không ngừng thăng tiến, dùng cái đức của chúng 

ta đi tạo phúc cho xã hội, tạo phúc cho nước nhà, như vậy 

chúng ta mới có thể thực hiện được câu: “Lập thân hành đạo, 

dương danh ư hậu thế, dĩ hiển phụ mẫu”. Trong “Hiếu Kinh”, 

đây cũng là “tận trung của đạo hiếu”. “Dĩ hiển phụ mẫu” 

không phải là phải chờ cha mẹ mất đi thì mới làm cho cha mẹ 

vinh hiển.

 

Mạnh Tử có một đoạn giáo huấn rất quan trọng nói: “Sự thục vi 

đại? Sự thân vi đại”. Chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ là đại sự của 

đời người. Chúng ta cần giữ được thân thể, danh tiết phẩm hạnh 

của mình, tuyệt đối không được làm những việc vô đạo đức, vi 

phạm pháp luật mà phải để cha mẹ không thể chịu đựng nổi. Khi 

hành vi của chúng ta không có đạo đức thì cha mẹ xấu hổ lây, 

người nhà cũng xấu hổ lây, thậm chí đến cả đời con cái cũng bị xấu 

hổ lây.  

Thời nay mạng internet rất phát triển, sự giao lưu giữa người 

với người rất rộng. Chúng ta nếu như thiếu sự phán đoán, không 

có lý trí, rất có thể sẽ phạm phải những sai lầm để cho ta phải ân 

hận cả đời. Cho nên giữ mình rất quan trọng. Hiện nay rất nhiều 

nơi phổ biến cái được gọi là “tình một đêm”. Điều này không chỉ 

khiến bản thân mình bị xấu hổ, có khi còn làm cho con cái không 

ngẩng được mặt lên. Cho nên chúng ta phải thận trọng với lời 

nói, việc làm, không nên để tự mình chuốc lấy nỗi nhục.  

thả. 
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Cánh nữ giới tại sao cũng phạm phải những sai lầm như vậy? 

Bởi có rất nhiều người ưa chuộng hư vinh. Ưa chuộng hư vinh 

thì rất thích nghe lời ngon ngọt. Có rất nhiều đàn ông có ý đồ 

đen tối, họ dùng những lời đường mật là để cho những người nữ 

giới này bước vào con đường sai lầm.  

Cho nên chúng ta phải tự kiểm điểm lại mình, không được 

để phạm phải những sai lầm như vậy. Hơn nữa, phải để cho con 

cái từ nhỏ đã không có thói quen ưa chuộng hư vinh, để con cái 

có được chí hướng trong cuộc đời, bổ sung thật lực cho cuộc đời. 

Nhân sinh đạo đức có tăng thêm thì mới không phạm phải những 

lỗi lầm “nhất thất túc thành thiên cổ hận” như thế này. Đây gọi 

là “đức hữu thương, di thân tu” (Đức tổn thương, cha mẹ tủi). 
 

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

4.5. Thân ái ngã, hiếu hà nan. Thân tăng ngã, hiếu phương 

hiền (Cha mẹ thương, hiếu đâu khó. Cha mẹ ghét, hiếu mới tốt) 

Cha mẹ và chúng ta cư xử với nhau rất tốt. Chúng ta cũng 

tận tâm phụng dưỡng cha mẹ. Đương nhiên cũng có lúc cha mẹ 

giận dỗi tức bực. Lúc đó chúng ta phải bao dung, rộng lượng, bởi 

vì tâm tình của mỗi con người đều có lúc lên, lúc xuống. Sự cư 

xử giữa người với người chúng ta phải ghi nhớ một nguyên tắc: 

“Cho dù người khác có đúng hay không thì chúng ta vẫn 

phải làm đúng”. Nếu như tâm tình của cha mẹ hôm nay đối với 

ta không tốt lắm, và chúng ta cũng dùng tâm tình không tốt để 

đối xử lại với cha mẹ, vậy thì 

sai hơn.  

Nếu như chúng ta sai như vậy, thì chúng ta không 

tất cả bạn bè, người thân ở xung quanh chúng ta, cho dù họ dùng 

bất cứ thái độ gì để đối xử với chúng ta, chúng ta vẫn phải dùng 
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thái độ đúng đắn để đối xử với họ. Nếu không, chúng ta cũng chỉ 

có kiến thức như họ mà thôi, căn bản là không có tư cách để đi 

phê bình những sai trái của người khác. Đây là một thái độ có lý 

trí. Cho dù người khác đúng hay sai thì trước tiên chúng ta nhất 

định phải làm đúng. Bởi vì có thái độ nhân sinh như vậy, cho nên 

Tổ tông của chúng ta có rất nhiều Thánh Hiền đều có thể trong 

tình trạng “cha mẹ giận mình” mà họ vẫn giữ được tấm lòng chí 

hiếu, chí thành. Và cũng bởi tấm lòng chí hiếu, chí thành của mình 

mà họ có thể xoay chuyển được không khí trong gia đình, từ từ 

làm cho gia đình được yên vui, hòa thuận. 

Vào thời nhà Chu, có một người con hiếu thảo tên là Mẫn Tử 

Khiên. Mẹ ông mất sớm, cha ông lấy vợ kế. Mẹ kế đối xử với 

ông không tốt, bởi mẹ kế sinh được hai em trai. Khi trời mùa 

đông, mẹ kế may áo bông cho hai em trai, nhưng lại dùng bông 

lau để may áo cho ông. 

nhưng thực chất bông lau không giữ được ấm. Và khi cha ông 

gọi ông đánh xe ngựa giúp cha, bởi gió đông thổi lạnh buốt cho 

nên ông vừa đánh xe vừa run cầm cập. Cha ông thấy ông mặc áo 

dày như vậy mà còn run cầm cập thì liền nghĩ: “Hành vi này của 

nó có thể làm tổn thương đến danh tiế  Người 

ta nhìn thấy lại cho rằng mẹ kế ngược đãi con chồng”. Cho nên 

người cha rất tức giận liền cầm roi vụt Mẫn Tử Khiên. Kết quả là 

khi roi quất một cái thì cái áo rách toác ra, bông lau bắn tung tóe. 

Người cha thấy vậy rất tức giận vợ kế: “Người vợ kế này sao lại 

ngược đãi con mình như vậy!”. Nổi giận đùng đùng, ông liền về 

nhà đuổi người vợ kế đi.  

Trong tình huống cấp bách như vậy, Mẫn Tử Khiên liền quỳ 

xuống cầu khẩn với cha: “Xin cha đừng đuổi mẹ kế bởi vì “mẫu 

tại nhất nhân hàn, mẫu khứ tam tử đơn”, khi mẹ kế còn ở nhà thì 

chỉ một mình con bị lạnh, nếu như mẹ kế đi thì cả con và hai em 

trai đều bị đói rét
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của ông thì cảm thấy rất hổ thẹn: “Một đứa nhỏ như vậy mà còn 

biết nghĩ cho con cái của bà, và cũng nghĩ cho bà nữa. Vậy mà 

một người lớn như bà lại đi tính toán với một đứa trẻ”. Cho nên 

tấm lòng đức hạnh này của Mẫn Tử Khiên đã cảm hóa được 

người mẹ kế. Từ đó gia đình họ sống hòa thuận, yên ấm. 

Nếu như Mẫn Tử Khiên không có tấm lòng bao dung, rộng 

lượng như vậy, không dùng tấm lòng hiếu thảo chí thành của ông 

để đối xử với mẹ kế thì cái gia đình họ sẽ nhà tan, cửa nát. Cho 

nên con người khi đối diện với sự việc tuyệt đối không 

động theo cảm tính. Nếu như lấy oán báo oán, kết quả tuyệt đối sẽ 

không viên mãn. Chúng ta phải tin rằng: “Lòng thành có thể cảm 

hóa được đá vàng”, dùng tấm lòng chân thành, dùng tấm lòng 

hiếu thảo thì mới có thể diễn được một vở kịch hay cho cuộc đời. 

Ngoài ra còn có một người con hiếu thảo tên là Vương 

Tường. Ông đã để lại một câu chuyện nổi tiếng trong lịch sử gọi 

là “Vương Tường rạch băng

 Trong trời băng 

đất tuyết như vậy không thể có cá để bắt. Nếu như Vương Tường 

không đi bắt cá thì c

ông vẫn không một lời oán thán, vẫn cứ ra nơi trời băng, đất 

tuyết mà ngồi khóc một mình. Bởi tấm lòng chân thành như vậy 

cho nên trời đất cũng phải cảm động, băng liền nứt ra và nhảy ra 

hai con cá. Ông mang hai con cá về phụng dưỡng mẹ kế. Đương 

nhiên những yêu cầu vô lý như vậy tuyệt đối không chỉ có mỗi 

một việc này. Còn có rất nhiều việc để gây khó dễ trăm đường, 

nhưng Vương Tường vẫn không vì thế mà lùi bước. Có một lần 

ngoài trời sắp đổ mưa, mẹ kế nói với ông: “Bây giờ ngoài trời 

gió to sắp mưa lớn, nếu như những trái trên cây mà rơi xuống 

thì ta sẽ phạt con”. Vương Tường liền chạy ra ôm lấy gốc cây 

mà khóc, cầu cho trái cây không rơi xuống. Tấm lòng chân thành 

này đã cảm động. Chúng ta cũng biết cây cối, đất đá cũng có thể 
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cảm ứng với lòng người, và quả thật là rất ít trái cây rụng xuống. 

Cho nên có rất nhiều tình huống đều do lòng hiếu thảo của 

Vương Tường mà có thể biến nguy thành an.  

Để cảm động một người, cảm hóa một người thật không dễ! 

Phải rất kiên nhẫn mới được! Vương Tường cảm động mẹ kế 

không phải l

ế không những ngược đãi ông mà còn ngược đãi cả vợ 

ông. Nhưng tấm lòng đức hạnh của ông đã cảm động em trai ông 

là Vương Lãn. Vương Lãn là em trai do mẹ kế sinh ra. Cũng bởi 

đức hạnh của ông cho nên em trai đã vô cùng kính trọng ông. Mỗi 

lần mẹ kế ngược đã

đức hạnh của Vương Tường càng ngày càng tốt thêm, tiếng tăm 

truyền đi rất xa. Mẹ kế của ông sinh lòng đố kỵ cảm thấy không 

vui, liền lấy đồ uống có thuốc độc (rượu độc) cho Vương Tường 

uống. Kết quả em trai ông đã biết trước sự việc, trong tình huống 

cấp bách em trai ông giành lấy ly rượu đó và ngay lập tức uống 

giúp anh trai.  

Em trai ông đã dùng cái chết để khuyên mẹ mình. Cho nên 

ngay lập tức người mẹ cầm ly rượu đổ đi và tự mình cũng cảm 

thấy hổ thẹn. Con trai bà có thể lấy cái chết để bảo vệ anh trai. 

Vậy bà làm người mà sao lại không biết điểm dừng? Động tác 

này đã làm thức tỉnh lương tri của người mẹ kế. Cho nên sự ngay 

thật, chân thành của hai anh em đã làm cho gia đình thay đổi. 

Trong triều đình có một vị đại thần tên là Lã Kiền. Lã Kiền 

có một thanh bảo kiếm, ông đem tặng cho Vương Tường. Ông 

nói: “

”. Khi 
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sau 

của ông nhất định sẽ có được sự giáo dục cảm hóa rất tốt. Bởi vì 

trong “Kinh Dịch” cũng có nói “tích thiện chi gia, tất hữu dư 

khánh”. Cho nên con cháu đời sau của Vương Tường, Vương 

Lãn kéo dài đến chín đời đều làm công khanh, làm quan to trong 

triều 

cần phải dùng tấm lòng chân thành để chuyển hóa sự không viên 

mãn trong gia đình. Đây được gọi là “thân tăng ngã, hiếu 

phương hiền” (cha mẹ ghét, hiếu mới tốt).  

 

5. THÂN HỮU QUÁ, GIÁN SỬ CANH. DI NGÔ SẮC, NHU 

NGÔ THANH. GIÁN BẤT NHẬP, DUYỆT PHỤC 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 
 

Ở đây nói đến cha mẹ mắc sai lầm. Chữ “thân” ở đây chúng 

ta cũng có thể mở rộng nghĩa của nó là tất cả người thân, bạn bè 

của ta có mắc sai lầm, chúng ta phải có trách nhiệm đi khuyên 

nhủ. Câu Kinh văn này chân thật là rất sâu sắc. Nó không chỉ 

nhắn nhủ chúng ta rằng, khuyên nhủ người thân là bổn phận của 

chúng ta, mà ngay cả phương pháp, thái độ, thậm chí thời cơ để 

khuyên nhủ nó cũng chỉ dẫn giúp chúng ta. Chúng ta hãy cùng 

xem, khuyên bảo một người cần phải chú ý đến bốn điều sau:  

Thứ nhất: “Ý đồ, mục đích”  

Khuyên bảo một người không phải là dễ, phải rất c

chưa? Khuyên ngay tại 

chỗ và họ lập tức từ đó về sau sửa chữa sai lầm. Có những người 

bạn như vậy không? Nếu như có thì các vị nhất định phải giới 
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thiệu cho tôi làm quen, bởi có thể họ là Nhan Uyên đầu thai trở 

lại. Bởi chỉ có Nhan Uyên mới làm được “không sai lầm lần thứ 

hai”. Hiện nay mà còn có những người như vậy thì chúng ta nhất 

định phải nêu tên họ ra để học tập và phát triển văn hóa Thánh 

Hiền g 

phải ngày một, ngày hai mà hình thành được, bởi vì “lớp băng 

đóng dày ba phân, không phải chỉ một hôm rét buốt có thể tạo 

ra . Ngọn lửa của các vị phải từ 

từ thiêu đốt thì băng mới có thể từ từ tan chảy. 

Cho nên khi mới bắt đầu khuyên nhủ người thân, đầu tiên 

chúng ta phải quán chiếu ý định của mình, nhất định phải có một 

tấm lòng muốn tốt cho đối phương, chứ không phải là chế ngự, 

bắt buộc: “Anh phải nghe tôi, không nghe tôi là không được!”. 

Nếu như chúng ta có thái độ chế ngự, bắt buộc như vậy có thể sẽ 

phản hiệu quả. Cho nên, chúng ta cũng cần có kinh nghiệm, bởi 

có khi khuyên người khác mà dẫn tới cãi nhau cũng nên, thậm 

chí làm cho đối phương thẹn quá hóa giận. Như vậy thì chúng ta 

đã mất đi mục đích chân chính ban đầu là muốn khuyên nhủ họ. 

Cho nên chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ ý định ban đầu này là 

mong cho họ được tốt hơn. Khi tấm lòng này rất kiên định thì 

các vị tự nhiên sẽ tự điều chỉnh phương pháp và thái độ của 

mình. 

Giống như khi tôi dạy học, có nhiều em nhỏ rất thích đi kiện 

cáo. Chúng đến kiện cáo, tôi liền hỏi chúng rằng: “Bây giờ em hãy 

nói bạn học này làm không đúng ở chỗ nào? 

 này sửa 

đổi?”. Cũng phải để cho bọn trẻ nhìn được ý định của chính bản 

thân chúng. Rồi tôi lại tiếp tục nói: “Nếu như em thật sự mong 

muốn bạn đó sửa đổi thì tự em hãy đi nói với bạn đó, không cần 

thầy phải nói. Nhưng điều kiện trước tiên là các em phải xây dựng 

được thái độ làm người, làm việc tốt trong cả lớp”.  
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Ví dụ như cả lớp đều đã học “Đệ Tử Quy”, trong “Đệ Tử 

Quy” có câu: “Văn dự khủng, văn quá hân. Trực lương sĩ, tiệm 

tương cận” (Nghe khen sợ, nghe lỗi vui. Người hiền lương, dần 

gần gũi). Một người khi đối diện với sự khen ngợi của người 

khác phải cảm thấy hết sức lo sợ, và đối diện với sự khuyên nhủ 

của người khác sẽ cảm thấy biết ơn vì đã chỉ ra khuyết điểm cho 

mình. Khi cả lớp đều có thái độ như vậy, người học sinh này đi 

khuyên người bạn học khác thì chúng có thể cùng nhau giúp đỡ 

để đạt được thành tựu, để cảm ơn lẫn nhau, và sẽ thấy người bạn 

học kia cúi đầu nói: “Cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm của 

mình!”. Khi bọn trẻ biết đi khuyên nhủ người khác, và cũng biết 

tiếp thu khi được người khác khuyên nhủ, thái độ như vậy sẽ có 

rất nhiều trợ lực cho cuộc sống của chúng. Cho nên, khuyên 

người khác thì điều đầu tiên là phải chú ý đến ý định, mục đích. 

Thứ hai: “Thời cơ” 

Khi nào là thời cơ tốt để khuyên nhủ người khác? Tục ngữ 

nói: “Dương thiện ưu công đường, quy quá ưu tư thất

người khác “thấy người làm được việc thiện thì trong lòng cũng 

muốn làm theo”. Các vị khen ngợi, tán thán họ thì họ sẽ càng tích 

cực cố gắng hơn. Nhưng khi khuyên nhủ, khuyên bảo lỗi lầm của 

người khác thì chỉ nên cho một mình họ biết, và khi không có 

người thứ ba. Tại sao vậy? Tại sao phải không có người thứ ba ở 

bên cạnh? Bởi chúng ta là những người đã trưởng thành thì quan 

trọng nhất là thể diện! Thể diện rất quý giá. Có đúng không ạ? 

Vậy thể diện đáng giá bao nhiêu tiền? Cho nên để thành tựu đạo 

đức, học vấn của một người thì phải bán một thứ đi, đó là bán đi 

thể diện. Chút nữa có ai bán thể diện thì hãy để tôi mua. Nhưng 

tình người thì phải lượng thứ, phải thông cảm, phải nghĩ đến thể 

diện của người khác, cho nên phải “quy quá ưu tư thất”. Khi các 

vị làm được như vậy thì đối phương sẽ cảm thấy các vị nghĩ cho 

họ. Nếu như các vị nói ở nơ
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ra xung đột, tranh luận. Cho nên khuyên nhủ thì phải ở nơi không 

có ai. Đây được gọi là biết nắm bắt thời cơ. 

Trong “Luận Ngữ” có một câu nhắc đến: “Khả dữ ngôn, nhi 

bất dữ chi ngôn  có thể khuyên 

nhủ họ nhưng các vị lại không khuyên nhủ. Như vậy là “thất 

nhân”, là các vị đã không làm tròn bổn phận, không làm tròn bổn 

phận của người làm con, bổn phận của người làm bạn. “Bất khả 

dữ ngôn, nhi dữ chi ngôn” là thời cơ vẫn chưa tới, các vị quá nôn 

nóng liền nói với họ. Như vậy là “thất ngôn”, có khả năng các vị 

nói lỡ lời, các vị có lòng thiện tâm nhưng lại làm thành việc ác. 

Đó là “thất ngôn”. 

Cho nên trong quan hệ ngũ luân (quan hệ vua tôi, cha con, 

anh em, vợ chồng, bạn bè), chúng ta đều phải có bổn phận đi 

khuyên nhủ như vậy. Cha con cần phải khuyên can, vua tôi cũng 

cần phải khuyên can. Khi các vị tiếp nhận một trách nhiệm trong 

công ty thì phải có trách nhiệm trợ giúp thật tốt cho công ty, 

đương nhiên là cũng phải trợ giúp tốt cho cấp trên. Cho nên quan 

hệ vua tôi cũng phải khuyên can. Tiếp đến là vợ chồng thì đương 

nhiên là phải khuyên can rồi, cần phải trợ giúp chồng giáo dục 

con cái. Tiếp nữa là anh em cũng phải khuyên can, và còn nữa, là 

bạn bè. Đây đều là bổn phận làm người của chúng ta. Cho nên 

chúng ta phải nâng cao trình độ trí tuệ khuyên nhủ của mình thì 

mới có thể thông qua lời nói của mình để trợ giúp cho cuộc sống 

của những người thân của chúng ta. 

Trong “Đệ Tử Quy” có nói đến câu “gián bất nhập, duyệt 

phúc gián” (khuyên không nghe, vui can tiếp). Chữ “duyệt” này 

rất có học vấn. Đó là lần đầu tiên cha mẹ không nghe lời 

khuyên thì phải vào lúc cha mẹ vui vẻ, cho nên lúc này phải 

quan sát hành động, lời nói. 
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Thứ ba: “Thái độ và phương pháp” 

Thái độ và phương pháp phải: “Di ngô sắc, nhu ngô thanh” 

(mặt ta vui, lời ta dịu).  Chúng ta phải bình lặng mà suy xét, khi 

chúng ta tức giận thì cũng dễ làm cho đối phương tức giận. 

Chúng ta không tức giận thì họ cũng không dễ gì mà tức giận. 

Cho nên chúng ta phải “di ngô sắc, nhu ngô thanh” (mặt ta vui, 

lời ta dịu), sau đó là nắm lấy thời cơ để khuyên nhủ.  

Thứ tư: “Sự kiên nhẫn” 

Chữ “phục” trong câu “duyệt phục gián” (vui can tiếp) có ý 

nghĩa gì vậy? "Phục” là phải rất kiên nhẫn mới được, một lần rồi 

hai lần, hai lần rồi ba lần. Sự kiên nhẫn này là từ lòng hiếu thảo, 

từ lòng hữu ái, từ lòng tận trung làm tròn trách nhiệm, nhất định 

phải duy trì làm được mới thôi. 

Nếu như hôm nay chúng ta khuyên nhủ người khác nhưng 

không có kết quả, chúng ta phải hiểu rằng vấn đề chưa chắc đã 

tại đối phương 

điểm lại mình thì trí tuệ đi khuyên nhủ người khác sẽ càng ngày 

càng cao. Tự nhiên người khác sẽ cảm nhận được lòng chân 

thành của chúng ta. Điều đó nhất định sẽ làm cho họ hồi tâm, 

chuyển ý. Cho nên chúng ta phải có một thái độ kiên định. Đó 

là nếu như người khác không nghe lời khuyên nhủ của chúng ta 

thì đều do chúng ta “ ” cho nên “chưa cảm 

động” được, chưa có sự cảm ứng. 

Trước khi khuyên nhủ người khác còn có một việc cần làm 

trước mà chúng ta cũng cần phải suy tính đến. Trong “Luận 

Ngữ”, Khổng Tử có nhắc đến “Quân tử tín nhi hậu gián”, 

trước khi quân tử can gián người khác thì phải làm một việc, 

đó là nhất định phải để cho người đó tin tưởng mình, sau đó 

mình mới đi khuyên nhủ. Nếu như họ v

tổn thương họ. Cho nên nếu như phải khuyên nhủ người khác 
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thì đầu tiên phải được đối phương tin tưởng tuyệt đối. Bởi vậy, 

cha mẹ, cấp trên, hoặc một nửa kia của các vị, bạn bè các vị, 

anh em các vị phải tin tưởng các vị thì các vị khuyên can mới 

có tác dụng. 

 không thể cầu 

mà có được! Có nhiều lúc chúng ta rất ngưỡng mộ một ai đó: 

“Sao nhân duyên của anh lại tốt vậy! Sao mọi người đều tin 

tưởng anh như vậy!”. Chúng ta toàn loay hoay ở kết quả mà 

không chịu tìm hiểu nguyên nhân.  

14
Nếu

là có phải các vị nhìn họ thấy chướng 

mắt không, có phải các vị đang phỉ báng họ. Cho nên đầu tiên 

phải được tin tưởng. Nhưng làm sao để được bạn bè và người 

thân tin tưởng? Sự tin tưởng này tuyệt đối không phải bỗng 

nhiên mà có, phải thông qua sự quan tâm chân thành của chúng 

ta thì mới xây dựng được niềm tin.  

Cũng có một số người rất nhiệt tình, hay giúp đỡ người 

khác. Nhưng nhiều người khi nhìn thấy họ lại tránh xa, cảm 

thấy họ rất phiền phức, rất lắm lời, sau đó nói với họ: “Làm ơn 

đi! Anh đừng để ý đến tôi nữa!”. Có người như vậy không? 

Có! Làm rất vất vả mà lại bị người khác ghét bỏ. Có những 

người như vậy, bởi sự quan tâm của họ không nhằm vào nhu 

cầu của người khác. Cho nên trước tiên chúng ta phải biết 

quan sát nhu cầu của người chúng ta định khuyên, sau đó mới 

bỏ công sức đi quan tâm thì tự nhiên sẽ dành được sự tin 

tưởng. Rồi vào thời cơ thích hợp, tự nhiên họ sẽ có thể tiếp thu 

lời nói của chúng ta. 

                                                 
14

 Bắt đầu Tập 14 
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Chúng ta hãy xem xét như trong quan hệ cha con, khi cha 

của các vị rất tin tưởng các vị. Có thể cha các vị có mấy người 

con, nhưng khi ông đặc biệt tin tưởng người con nào đó thì có lẽ 

người con này phải làm cho ông yên tâm nhất, hiếu thuận với 

ông nhất, cho nên đã dành được sự tin tưởng của cha. Bởi vì 

thường vào lúc cha cần, anh ấy đều tận tâm, tận lực đi hoàn 

thành bổn phận của người làm con.  

Vào thời đầu nhà Đường, lúc đó còn chưa được tính là sáng 

lập nhà Đường, vào giữa thời Tùy Đường, cha của Đường Thái 

Tông (tức Lý Thế Dân) là Lý Uyên đem quâ

mai phục và sẽ mất hết toàn quân. Lý Thế Dân đã nhất mực 

khuyên cha không nên đi vào con đường đó nhưng cha ông không 

nghe. Kết quả là buổi sáng hôm đó khi vừa xuất phát, đột nhiên 

thấy ngoài trướng có tiếng người than khóc. Lý Uyên cảm thấy rất 

kỳ lạ: “Sao lại có tiếng khóc của một người đàn ông?”. Lý Uyên 

liền ra xem thì nhìn thấy Lý Thế Dân ngồi dưới đất mà khóc lớn. 

Nhìn thấy cha, Lý Thế Dân liền nói: “Cha à! Lần này đi chắc 

chắn toàn quân sẽ bị tiêu diệt”, ông càng nói thì càng khóc to hơn. 

“Đệ Tử Quy” của chúng ta có nói “hiệu khấp tùy, thát vô oán” 

(dùng khóc khuyên, đánh không giận), Đường Thái Tông đã thực 

hiện được câu “hiệu khấp tùy” (dùng khóc khuyên) này. Cha ông 

nhìn thấy vậy thì cảm thấy đứa con này thật hiếm có, kiên quyết 

khuyên can cha. Sau đó người cha quyết định  thay đổi tuyến 

đường và do vậy quân đội không gặp phải nguy hiểm. 

Cho nên, tấm lòng hiếu thảo của một người con cứu vãn 

được một đoàn quân. Nếu như đoàn quân này không được cứu 

vãn, vậy thì lịch sử của dân tộc chúng ta sẽ ra sao? Quý vị có 

cảm thấy rằng cuộc sống thì chân t

một li có thể đi một dặm. Đúng vậy! Nếu không tin,
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phúc phần là có thể ngồi ở đây nghe gi

 

, người thân cho 

chúng ta những lời khuyên, n

trọng. Đây là con cái khuyên cha.  

khuyên con là lúc con cái đã trưởng thành, không tiện quát tháo. 

Khi con cái còn nhỏ, chúng ta có thể nghiêm nghị giáo huấn 

chúng. Nhưng khi con cái lớn rồi thì cần giữ thể diện, nếu chúng 

ta mắng chúng ở trước mặt người khác thì chúng không những 

không tiếp thu mà còn oán hận ở trong lòng.  

Có một thiếu niên mười sáu tuổi chở người cha đến một khu 

vui chơi và để ông ở đó, sau đó hẹn ông bốn giờ chiều sẽ quay 

lại. Người thiếu niên này chạy xe đến cây xăng để đổ xăng. Trên 

đường đến cây xăng, người thiếu niên này cảm thấy thời gian 

còn những mấy tiếng nữa, cho nên muốn đến rạp chiếu phim ở 

gần đó để xem phim, sau đó sẽ đi đổ xăng rồi quay lại đón cha. 

Kết quả khi đã xem phim rồi thì quên mất thời gian, khi anh ta 

tỉnh ra thì đã muộn hơn một tiếng đồng hồ. Anh ta nhanh chóng 

đi đổ xăng rồi vội vàng chạy đến nơi đã hẹn với cha. Trong lòng 

anh ta nghĩ thế nào cũng bị cha mắng,

do để nói với cha rằng xe bị hỏng phải đi sửa.  

Chúng ta không thể trách anh ấy, bởi anh ấy chưa được học 

“Đệ Tử Quy” nên không biết: “Nếu che dấu, lỗi chồng thêm”, 

“không có lòng làm điều xấu, nhưng bị tiếng xấu”. Nhưng anh ấy 

đã “có lòng làm việc xấu, tội danh đáng có” rồi. Anh ấy lại cho 

rằng mình thông minh, cho nên vừa gặp cha, anh ấy liền nói: 
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“Cha à! Xe bị hỏng nên con mới đến muộn như vậy”. Người cha 

nói: “Tại sao con lại lừa dối cha?”. Anh ấy vẫn cố tình bao biện: 

“Cha à! Con nói thật đó!”. Người cha liền nói: “Cha đã gọi điện 

thoại đến cây xăng đó rồi, họ nói với cha rằng xe của con để 

suốt ở đấy”. Kết quả là lời nói dối của anh đã bị lộ tẩy, rất là hổ 

thẹn. Người cha lại nói tiếp: “Cha rất buồn, không phải buồn 

con mà buồn chính bản thân cha”. Ông nói: “Cha đã nuôi dạy 

con trai mười sáu năm trời. Thế mà chỉ vì sợ bị mắng mà con đã 

nói dối cha. Đây là do cha không biết cách dạy dỗ con cái, cho 

nên cha phải kiểm điểm lại mình. Đoạn đường này cha phải tự 

mình đi về”.  

Đoạn đường này cách nhà ông mười tám dặm Anh, mà một 

tiếng đồng hồ chỉ đi được khoảng bốn, năm dặm Anh. Người cha 

đi bộ từng bước, từng bước về nhà. Còn người con thì chạy xe 

theo sau người cha. Người con này nói đây là đoạn đường anh ấy 

bị dằn vặt nhất trong cuộc đời của anh, nhưng đây cũng là bài 

học quí giá nhất trong cuộc đời của anh. Người con đó nói rằng, 

từ ngày đó cho đến tận bây giờ, anh không dám nói dối một lần 

nào nữa. Cho nên người cha này dùng đức hạnh của ông, dùng 

lòng hổ thẹn của ông để đánh thứ

 

Tiếp đến, quan hệ vua tôi, cấp trên cần điều gì, cần chúng ta 

giúp họ gách vác một số công việc, chúng ta đều có thể lặng lẽ 

đi làm, và mỗi lần làm đều khiến cho cấp trên hài lòng. Cho nên 

phải nhằm vào nhu cầu của họ để bỏ công sức ra làm thì họ sẽ 

rất tin tưởng chúng ta.  

Làm người cấp dưới chúng ta cũng phải có trách nhiệm đi 

can gián cấp trên của mình. Nhắc tới can gián chúng ta nhất 

định sẽ nhớ đến vị đại thần Ngụy Trưng vào đời nhà Đường. 
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Ngụy Trưng là một người mà tôi cảm thấy rất khả ái. Khi ông 

bắt đầu phò tá cho Đường Thái Tông, ông đã nói trước, n

Tâu Hoàng Thượng! Thần không cần làm trung thần. 

Thần chỉ muốn làm một lương thần”. Đường Thái Tông nghe 

xong thì lấy làm buồn bực lắm: “Tại sao ngươi không muốn 

làm trung thần mà lại muốn làm một lương thần vậy?”. Ngụy 

Trưng liền nói: “Bởi vì làm trung thần rất dễ bị mất đầu, còn 

làm lương thần sẽ không bị mất mạng”. Đường Thái Tông 

nghe vậy thì cười lớn. Thật ra Đường Thái Tông là vị vua rất 

thông minh, trong lúc cười lớn ông liền nghĩ: “Trung thần đều 

bị ai giết? Bị bạo chúa giết. Nếu như ta giết ông ta, vậy ta sẽ 

biến thành cái gì? Biến thành bạo chúa trong lịch sử!”. Cho 

nên lời nói ấy của Ngụy Trưng đã bảo đảm được tính mạng 

của ông. 

Khi Đường Thái Tông có sai lầm thì Ngụy Trưng khuyên 

gián thẳng thừng không húy kị. Ông thường xuyên nhắc nhở 

Đường Thái Tông rằng: “Nước có thể đẩy thuyền đi nhưng cũng 

có thể làm lật thuyền”. Nhân dân có thể ủng hộ vua, thành tựu sự 

nghiệp của vua, nhưng khi vua không biết yêu quí nhân dân thì 

nhân dân cũng có thể lật đổ vua. Cho nên Đường Thái Tông 

cũng luôn luôn thận trọng trong việc cai trị đất nước. Có một lần 

Ngụy Trưng can gián rất kịch liệt, làm cho Đường Thái Tông tức 

muốn chết. Sau đó Đường Thái Tông liền nổi giận đùng đùng đi 

về tẩm cung, vừa đi vừa hét: “Bực muốn chết đi được, ta nhất 

định phải giết hắn”, và giận dữ như vậy đi về tẩm cung. Hoàng 

Hậu nhìn thấy ông giận dữ như vậy thì trong lòng đã biết chỉ có 

Ngụy Trưng mới làm được như thế. Hoàng Hậu lập tức đi thay 

đổi xiêm y rất là chỉnh tề, nghiêm chỉnh, thay đồ xong liền đến 

trước mặt Đường Thái Tông quỳ xuống và nói: “Xin chúc mừng 

Hoàng Thượng! Chúc mừng Hoàng Thượng!”. Đường Thái Tông 

đang giận dữ muốn chết lại thấy Hoàng Hậu có cử chỉ như vậy 
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thì chẳng hiểu ra làm sao. Hoàng Hậu lại nói tiếp: “Tâu Hoàng 

Thượng, nhất định là có minh chủ xuất hiện, bởi vì có minh chủ 

xuất hiện thì mới có vị thần tử dám nói thẳng không húy kị như 

vậy”. Kết quả, Đường Thái Tông nghe xong liền đổi giận làm 

vui: “Vậy thì ta là minh chủ rồi!”. Cho nên, một người vợ có thể 

có ảnh hưởng rất lớn đối với chồng. Nếu như lúc đó Hoàng Hậu 

vào và nói mấy câu gièm pha Ngụy Trưng thì tôi nghĩ “Trinh 

Quán Chi Trị” có lẽ đã phải sửa lại. 

Cho nên sự hưng thịnh của một gia đình, sự hưng thịnh của 

một triều đình phải là công sức của rất nhiều người bỏ ra, rất 

nhiều người tham gia vào mới có thể làm được. Chúng ta luôn 

phải hiểu một điều là sự thành tựu một số việc trong đời người 

thường là công lao của rất nhiều người, nhất định phải là một số 

đông người cùng chí hướng mới có thể thành công. Cho nên 

Đường Thái Tông không chỉ có mỗi một mình Ngụy Trưng mà 

còn có người vợ hiền đức là Hoàng Hậu ở bên cạnh phò trợ. 

Sau đó khi Ngụy Trưng mất, Đường Thái Tông rất đỗi đau 

lòng. Ông nói: “Ta có ba tấm gương”: 

 Lấy đồng làm gương có thể chỉnh sửa quần áo khi mặc, 

có thể chỉnh quần áo mũ mão cho chỉnh tề (người ngày xưa đều 

dùng gương đồng). 

 Lấy lịch sử làm gương soi, dùng lịch sử để quán chiếu việc 

cầm quyền trị nước của mình, có thể biết được sự hưng thịnh. Ông 

có thể dùng lịch sử để quán chiếu được làm thế nào để triều đình 

được hưng thịnh và làm thế nào thì triều đình sẽ suy vong. 

 Lấy người khác làm gương soi, dùng một vị đại thần hiền 

lương để can gián ông thì có thể hiểu được cái được và cái mất 

trong chính sách của ông để mà đi sửa chữa. 

Đường Thái Tông nói rằng ông có ba tấm gương mà bây 

giờ đã mất đi một tấm, đó là chỉ Ngụy Trưng đã mất đi. Từ 
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việc này chúng ta có thể thấy được, một vị minh chủ nhất định 

phải là người rất quí trọng, yêu mến nhân tài. Như vậy ông 

mới được sự tín nhiệm của các vị đại thần này. Trị vì đất nước 

là như vậy. 

Thời nay quản lý công ty cũng như vậy. Cho nên, giới 

doanh nghiệp thời nay rất chú trọng vào học vấn về cách quản 

lý. Thật ra trong “Tứ Thư” cũng có học vấn về quản lý. Hơn 

nữa lại là những học vấn rất tinh túy về quản lý, toàn là mấu 

chốt của vấn đề. Chúng ta nghĩ xem, trong “Trung Dung” có 

nhắc đến: “Phàm vi thiên hạ quốc gia hữu cửu kinh” . Đó là: 

“Tu thân dã, tôn hiền dã, thân thân dã, kính đại thần dã, thể 

quần thần dã, tử thứ dân dã, lai bách công dã, nhu viễn nhân 

dã, hoài chư hầu dã”. Chín phương pháp này thực ra dùng vào 

thời hiện nay tuyệt đối sẽ làm cho công ty của các vị phát triển 

một cách mạnh mẽ. Cầu học vấn thì phải chủ động, cho nên tôi 

chỉ nói ba điều mà thôi, còn những điều khác các vị hãy tự mở 

sách “Trung Dung” ra xem.  

Điều thứ nhất: “Tu thân dã”  

Mình thật sự có “đức hạnh” thì mới có những người tốt làm 

việc chung với mình. Chỉ cần có người thì không sợ làm không 

được việc. Cho nên trong “Đại Học” có nhắc nhở chúng ta: “Hữu 

đức thử hữu nhân”, có rất nhiều tiền chưa chắc đã tìm được nhân 

tài. Hiện nay có rất nhiều nhà giàu mới nổi, nhưng họ tuyển 

người đều tuyển không được những người ưu tú. Mà chỉ cần 

chúng ta có đức hạnh thì đức hạnh của chúng ta sẽ tự nhiên thu 

hút được những người có chí hướng đến với mình, cho nên mới 

nói: “Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân”. Bởi vậy trên căn bản là 

phải tu thân. 

Điều thứ hai: “Tôn hiền dã” 

Tôn trọng những người hiền lành, tài giỏi, tự nhiên sẽ càng có 

nhiều người hiền đến đầu quân. Bởi vì những ng
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gì mới tuyển được? Có phải dùng tiền tài mà mời được Khổng 

Minh không? “Ba lần lui tới nhà tranh để mời” là nguyên nhân 

làm sao? Là lòng chân thành. Là cái gì nữa? Lòng cun

điều nữa, đó là phải có lòng phục vụ nhân dân thì mới mời được 

những người này đi theo.  

Vừa rồi có nói đến Đường Thái Tông quý trọng Ngụy Trưng 

như vậy, thì chắc chắn sẽ càng có nhiều người trí thức bằng lòng 

tận trung với ông. Đây là quý trọng người hiền. Nếu như thời nay 

ông chủ không tôn trọng người hiền tài mà lại đi đố kỵ với những 

người cấp dưới rất có năng lực, thậm chí ông chủ này lại rất háo 

sắc, thì cho dù hiện tại ông ta đang vào thời kỳ cực kỳ hưng thịnh, 

nhưng sớm muộn gì cũng sẽ suy bại. Cho nên một người có lòng 

tôn trọng người hiền tài thì có thể bỏ qua lời gièm pha, tránh xa nữ 

sắc, “khứ sàm viễn sắc”. 

Điều thứ ba: “Thân thân dã” 

Chữ “thân” ở đây là chỉ cha mẹ, chỉ người thân. Khi một 

người làm lãnh đạo mà đầu tiên là thực hiện được hiếu đạo thì họ 

có thể sẽ lấy “đức” để cảm hóa được nhân viên của họ, cảm hóa 

nhân dân của họ. Ở Trung Quốc có một công ty lúc đầu lỗ vốn 

bẩy tám trăm triệu nhân dân tệ. Có rất nhiều công ty lỗ nhiều 

như vậy đều đã bị phá sản, nhưng công ty này vẫn cứ kiên trì cố 

gắng. Trong quá trình này, gia phong của công ty họ rất tốt. Mỗi 

khi vào dịp lễ Tết quan trọng, Chủ tịch Hội đồng quản trị luôn 

luôn dẫn con cái và cháu cùng đi thăm mẹ của ông. Gia đình này 

rất có nền nếp, hiếu thảo. Ông cũng rất để tâm huấn luyện nhân 

viên, coi nhân viên như người thân. Ông dùng “Đệ Tử Quy” để 

huấn luyện nhân viên. 
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Dùng “Đệ Tử Quy” để huấn luyện nhân viên là điều rất hiếm 

thấy. Đa số các công ty, xí nghiệp huấn luyện nhân viên đều huấn 

luyện nhân viên làm thế nào để bán được sản phẩm. Có đúng vậy 

không? Nhưng ông lại dùng “Đệ Tử Quy” để huấn luyện nhân 

viên. Đó là thể hiện luôn mong muốn nhân viên từ nơi công ty 

của ông có thể trưởng thành, có thể chân thật học được cách làm 

người, làm việc. Cho dù sau này họ không làm ở đây nữa, thì 

ông cũng cảm thấy không có lỗi với những người nhân viên này. 

Ông có lòng hiếu thảo như vậy, có lòng quan tâm, có ý bồi 

dưỡn

ty phát triển nhanh chóng và cũng rất thành công. Cho nên lời 

nói của Tổ tiên chúng ta chân thật tuyệt đối không vì thời gian 

mà có sự thay đổi. Có rất nhiều công ty tại sao không thể duy trì 

lâu dài được? Bởi họ không quay lại với thái độ căn bản làm 

người. Cho nên có rất nhiều người bị vấp ngã nhưng không biết 

tại sao mình lại vấp ngã. 

Chúng ta đã thấy Đường Thái Tông biết cách tiếp 

, xử thế này phải làm 

sao? Nghe xong câu chuyện Đường Thái Tông, câu chuyện Ngụy 

Trưng thì phải làm sao? Vở tuồng cuộc đời của chúng ta ai là vai 

chính? Là chính chúng ta! Cho nên trong quá trình chúng ta nghe 

chuyện Đường Thái Tông thì ai là Đường Thái Tông? Chính 

chúng ta là Đường Thái Tông. Chúng ta phải có thái độ học tập ưu 

điểm của ông. Nếu không, sau khi nghe giảng xong, Mẫn Tử 

Khiên vẫn là Mẫn Tử Khiên, Tử Lộ vẫn là Tử Lộ thì có phải 

chúng ta đã uổng công đi nghe giảng rồi không? 

Có một vị thầy giáo hiểu thấu sự việc đặc biệt nhanh. Có 

một hôm ông nói với một vị thầy giáo khác: “Tôi cảm thấy trong 
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quá trình thầy Thái giảng, câu nào cũng đều là mắng tôi”. Các 

vị xem, tôi giảng thế này có giống như là mắng người khác 

không? Nhưng ông nói ra câu này thì đã chỉ ra được rằng tại sao 

ông lại tiến bộ đặc biệt nhanh như vậy. Bởi vì ông nhìn thấy việc 

tốt thì luôn luôn nhắc nhở mình noi theo, nghe thấy việc xấu thì 

lập tức cảm thấy mỗi câu cũng là để nói mình vậy. “Kiến nhân 

ác, tức nội tỉnh” (Thấy người tốt, nên sửa mình), đây được gọi là 

thiện học. Cho nên người ngồi nghe giảng nhiều như vậy nhưng 

mỗi người học được lại không giống nhau, và thiện về học tập 

thì rất quan trọng.  

Vào thời Hán Vũ Đế, thời Vũ Đế cũng là một triều đại chính 

trị và quân sự rất hưng thịnh. Nhưng đến cuối đời Vũ Đế phát 

sinh ra một việc rất bất hạnh, đó là “vụ án trùng độc”. Có người 

vu cáo Thái Tử và Hoàng Hậu làm phép thuật chôn người gỗ 

dưới đất để hại người. 

Thái Tử. Cuối cùng Thái Tử thấy tìn

lệnh bắt Thái Tử và tất cả người thân của Thái Tử nhốt lại, làm 

cho cả gia tộc nhà Hán bị một phen rối loạn. Kết quả trong lúc 

giận dữ, Hán Vũ Đế đã ra lệnh giết tất cả những người ở trong 

ngục, giết hết người thân của mình. 

đòi người, Bỉnh Cát tuy biết Hán Vũ Đế đang rất tức giận nhưng 

ông vẫn rất hiên ngang trả lời rằng: “Chúng ta không thể giết 

người vô tội, hơn nữa đây còn là người thân của Hoàng 

Thượng”. Kết quả khi viên cận thần trở về bẩm báo lại với Hán 

Vũ Đế thì Hán Vũ Đế chợt tỉnh ra, lúc đó mới đại xá cho những 
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người chưa bị giết. Cho nên Bỉnh Cá

vậy thì rất có thể sẽ bị vạ lây, bị mất mạng như chơi. Nhưng ông 

dám lấy cái mạng của mình để can gián thì mới làm cho Hán Vũ 

Đế thức tỉnh. 

Sau này khi Hán Tuyên Đế đ

giờ nhắc đến chuyện này. Bởi người trí thức ngày xưa đều cảm 

thấy mình làm như vậy, ví dụ như “xả thân vì nghĩa lớn, hy sinh vì 

nghĩa”, tuyệt đối không phải là mưu cầu sau này sẽ được lợi ích gì, 

mà xem mình có làm theo giáo huấn của Thánh Hiền hay không, có 

thể luôn luôn vì nhân dân, vì đất nước, và còn vì không hổ thẹn với 

lương tâm của chính họ. Ở đây chúng ta đã thấy những đại thần của 

triều nhà Đường, triều nhà Hán khuyên gián Hoàng Đế của họ như 

thế nào. 

Vào đời nhà Chu có một vị Quân vương tên là Trịnh Trang 

Công. Ông có mối xung đột với em trai. Bởi vì mẹ ông yêu quý 

em trai hơn ông, thậm chí còn ủng hộ em trai ông rất nhiều lực 

lượng, làm cho em trai có ý muốn đối địch với ông. Trịnh Trang 

Công rất tức giận mẹ. Trong lúc tức giận ông đã nói một câu: “Ta 

với mẹ không xuống hoàng tuyền thì không gặp mặt”. Câu này có 

ý gì vậy? Cả cuộc đời này đến chết cũng không gặp mặt mẹ. Sau 

khi Trịnh Trang Công nói xong câu nói này thì làm sao? Các vị 

cảm thấy ông sẽ như thế nào? Có cảm thấy vui vẻ không? Thật 

ra khi người ta nói trong lúc tức giận, nói xong sẽ rất hối hận, bởi 

vì lời đã nói ra thì không lấy lại được. Hơn nữa ông lại là vua 

một nước, vua một nước thì một lời nói ra như “nhất ngôn cửu 

đỉnh”. Kết quả là ông đã chân thật không gặp mặt mẹ nữa. 

Chúng ta phải nhớ kỹ, giữa người với người, những tình thân 

giữa con người này phải trân trọng, “vật dĩ tiểu hiềm sơ chí thân, 

vật dĩ tân oán vong cựu ân”. Chúng ta làm như vậy sẽ tổn phúc 

của bản thân mình. Thật ra làm vậy là tự hại mình và cũng làm 

tổn thương người khác. Làm người đừng có dại dột như vậy! 
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Chúng ta không nên làm những việc hại người mà cũng không 

có lợi gì cho chính bản thân mình. Vì thật ra tổn thương người 

khác thì không bao giờ có lợi cho bản thân. Đây là chân lý. 

Một vị hạ thần thấy tình trạng này của Trịnh Trang Công, vị 

hạ thần này là một người con hiếu thảo tên gọi là Dĩnh Khảo 

Thúc. Một người con hiếu thảo khi nhìn thấy vua của mình đối 

xử với mẹ như vậy sẽ làm gì? Một người con hiếu thảo thì nhất 

định sẽ hiểu được sự vất vả, khổ sở của người làm mẹ. Khi mẹ 

của người khác không được con cái phụng dưỡng, trong lòng 

ông cũng rất khó chịu. Ông cũng có thể cảm nhận được như 

chính bản thân ông đang phải chịu đựng vậy. Trong “Hiếu 

Kinh” có nhắc tới: “Giáo dĩ hiếu, sở dĩ kính thiên hạ chi vi 

nhân phụ giả dã

ảnh hưởng rất sâu xa, đó là người làm vua một nước mà không 

hiếu thảo với mẹ thì sẽ gây ra sự việc nghiêm trọng là toàn dân 

trong nước họ sẽ nói: “Vua còn không hiếu thảo với mẹ huống 

chi là mình!”. Vậy là nếp sống của cả một nước trong nháy mắt 

sẽ biến đổi theo chiều hướng xấu. Cho nên người làm hạ thần 

như ông cảm thấy mình phải có trách nhiệm, phải nhanh chóng 

đi khuyên gián. Nhưng phải khuyên làm sao để Trịnh Trang 

Công tâm phục, khẩu phục. 

Cho nên một hôm, Dĩnh Khảo Thúc mang lễ vật rất quí giá 

đến tặng cho Trịnh Trang Công. Bởi nghi lễ thời bấy giờ là khi 

kẻ hạ thần tặng lễ vật cho vua thì vua nhất định phải hoàn lễ, 

nhất định phải mời ông ấy ăn uống. Trong lúc ăn uống, Dĩnh 

Khảo Thúc ngồi ở đó và mang rất nhiều thức ăn để sang một 

bên. Trịnh Trang Công thấy thế thì rất lấy làm lạ, liền hỏi: “Trẫm 

ban cho khanh đồ ăn, sao khanh lại không ăn?”. Bấy giờ Dĩnh 

Khảo Thúc mới nói: “Thần từ nhỏ tới lớn, khi có những món ăn 

ngon đều nhất định để cho mẹ ăn trước rồi thần mới ăn. Hơn 

nữa từ trước tới giờ, mẹ thần chưa bao giờ được ăn những món 
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ăn do vua ban. Cho nên thần phải gói lại đem về, khi nào mẹ 

thần ăn xong còn thừa thì thần mới ăn”. Tấm lòng hiếu thảo của 

ông như vậy làm cho Trịnh Trang Công rất cảm động, vua nói: 

“Ôi! Khanh còn có mẹ để mà hiếu thảo, quả nhân bây giờ không 

còn mẹ để mà hiếu kính nữa rồi”. 

Mấy câu nói của Dĩnh Khảo Thúc làm thức tỉnh lòng hiếu 

thảo của Trịnh Trang Công. Dĩnh Khảo Thúc liền nói: “Bệ hạ 

ngay bây giờ có thể hiếu kính được với mẹ, bởi vì thần đã tìm 

được một nơi, nơi đó có một sơn động thông xuống lòng đất, có 

tên là “Hoàng Tuyền”. Chỉ cần Hoàng Thượng hẹn gặp mẹ ở đó, 

sau đó Hoàng Thượng đến để đón mẹ về nước, vậy là tất cả đều 

được viên mãn”. Cho nên Trịnh Trang Công đã hẹn gặp mẹ ở 

động “Hoàng Tuyền” này, rồi dùng lễ rất long trọng để rước mẹ về 

nước. Chúng ta có thể tưởng tượng khi mẹ ông đi trên con đường 

lớn để về cung, nhân dân nhìn thấy đều hân hoan, vui vẻ. Các vị 

xem, sự ảnh hưởng của một lời khuyên, lời khuyên của Dĩnh 

Khảo Thúc có ảnh hưởng to lớn như vậy. Đây là chúng ta nói đến 

quan hệ vua tôi. 

Tiếp đến là quan hệ vợ chồng. Ví dụ người vợ ở nhà chăm lo 

việc nhà chu đáo, dạy dỗ con cái rất tốt để chồng không phải bận 

tâm lo lắng về gia đình. Cho nên tự nhiên người chồng rất tin 

tưởng vợ, thì lời nói của người vợ đó sẽ rất có trọng lượng. 

con dâu mới có thể khuyên 

nhủ chồng, thậm chí khuyên nhủ người thân bên chồng? Có phải 

ngày đầu tiên về nhà chồng là nàng dâu có thể khuyên can rằng 

cái này không được, cái kia không được không? Có thể như vậy 

không? Nếu như mới về nhà chồng mà cô ấy đã chỉ cái này, trỏ 

cái kia, cái này cần phải sửa, cái kia cần phải sửa thì cô ấy n

chồng nên chưa xây dựng được lòng tin tưởng. Cho nên chúng ta 

phải thuận theo tình người, phải biết được cảm nhận của người 

khác.  
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Chú Lô đã từng nói với tôi, khi đến một hoàn cảnh mới thì 

phải quan sát thật nhiều. Quan sát xem nhu cầu của người ta ở 

đâu để mình bỏ sức ra cống hiến. Phải nghe nhiều, nghe hiểu nhu 

cầu của người khác, có khi lại nghe được một số điều kiêng kị, 

người khác không muốn nhắc tới thì chúng ta phải tránh xa. Phải 

nghe được  nhu cầu, nghe được điều kiêng kị. Phải xem nhiều, 

nghe nhiều nhưng nói ít, ít phát biểu ý kiến. Vậy khi chúng ta 

đến làm ở một công ty mới, có nên xem nhiều, nghe nhiều mà 

nói ít không? Đương nhiên khi các vị làm nhiều nói ít, cấp trên 

của các vị sẽ rất tin tưởng các vị. 

trọng ý kiến của các vị.  

Cho nên đạo lý là như nhau, đều thích hợp. Chúng ta là con 

dâu thì phải quan sát được lúc nào thì phải diễn vai nào. Điều 

này tôi học được từ mẹ của tôi. Khi mẹ tôi lấy chồng thì em gái, 

em trai chồng còn đang đi học. Lúc mẹ lấy cha tôi, ông ngoại tôi 

cực lực phản đối. Ông ngoại tôi rất lợi hại. Ông phân tích cho mẹ 

tôi nghe, ông nói: “Con xem, con lấy chồng làm trưởng, em trai, 

em gái của anh ấy vẫn còn đang đi học. Hơn nữa, bố chồng con 

là ngư dân nên thu nhập không ổn định, cho nên con lấy anh ấy 

thì nhất định sẽ rất vất vả”. Mẹ tôi nói: “Con vẫn muốn lấy anh 

ấy”. Tại sao vậy? Bởi vì mẹ tôi cảm thấy cha tôi rất hiếu thảo. 

Người hiếu thảo mới có tình nghĩa, mới có đạo nghĩa. Cho nên 

mẹ tôi xem mặt rất nhiều người có tiền của đều không muốn, lại 

chỉ muốn lấy anh chàng nghèo khổ. Kết quả khi lấy cha tôi thì 

đúng là vất vả thật. 

Sau khi về nhà chồng, tiền lương dạy học của mẹ tôi đều tiêu 

vào việc nhà, lại còn chi phí cho em gái, em trai chồng đi học. 

Nếu như các vị là nữ giới, hoàn cảnh như vậy các vị có lấy 

không? Cho nên một là phải có nhãn quan, phải nhìn xa, trông 

rộng, biết được người con hiếu thảo, gia đình có hiếu đạo truyền 

thống thì sau này sẽ hưng thịnh. Hơn nữa người xưa có câu: 

“Chịu thiệt thòi là phúc”. Khi các vị chịu được thiệt thòi thì sẽ 

dành được sự tôn trọng, sự khâm phục của người khác đối với 
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các vị. Nhà mẹ tôi xem ra cũng rất giàu có. Nhưng khi đi lấy 

chồng, mẹ tôi lại biết hy sinh như vậy cho nên em trai, em gái 

chồng rất khâm phục mẹ tôi. Mấy người chú của tôi đối xử với 

mẹ tôi rất tốt. Và hoàn cảnh gia đình cũng từ từ được cải thiện, 

bởi vì người có lòng hiếu thảo thì nhất định sẽ có trách nhiệm 

đối với gia đình. Mẹ tôi lấy chồng được hơn hai mươi năm thì 

mới bắt đầu mở lời. Khi niềm tin đạt đến một mức độ thì khi mở 

lời sẽ rất có trọng lượng.  

Cho nên chúng ta phải làm nhiều, nói ít, không nên nóng 

vội, bởi nóng vội sẽ có lúc “dục tốc bất đạt”. Hơn nữa khi góp 

ý cho họ, chúng ta cũng không nên: 

đến khi góp ý thì nói liền tù tì năm sáu ý kiến. 

thể họ sẽ không làm theo, nhưng sau cùng lại giống như lời các 

vị nói: “Anh nói đúng quá!”. Thế là từ từ sự tín nhiệm sẽ càng 

ngày càng cao. 

Lúc trước chúng ta có nhắc tới Hoàng Hậu của Đường Thái 

Tông cũng rất là khéo léo khuyên can Đường Thái Tông. Có một 

người vợ cũng muốn khuyên can chồng bỏ thuốc lá. Vào lúc 

chồng cô ăn cơm với một số bạn bè, một người bạn đưa cho 

chồng cô một điếu thuốc, cô ấy liền cướp lấy điếu thuốc. Làm như 

vậy có thành công hay không? Chắc chắn sẽ thành phản tác dụng.  

Cho nên khi chúng ta khuyên can thì phải xác định mục đích, 

chứ không phải khống chế, ép buộc: “Anh phải nghe lời em!”. 

Làm như vậy sẽ phản tác dụng. Ý đồ là muốn lợi ích cho đối 

phương. Tiếp đến là nắm đúng thời cơ. Cô ấy cướp như vậy thì  

người chồng sẽ không còn thể diện. Cho nên phải xem xét thái 

độ, xem xét phương pháp. 

Một người khác cũng khuyên chồng bỏ thuốc nhưng không 

khuyên theo cách như vậy. Cô nói với chồng: “Anh xem con 

chúng ta còn nhỏ, chúng đều đáng yêu như vậy, sức khỏe của 
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anh là chỗ dựa cả cuộc đời của con cái”. Không phải chỉ nam 

giới nói lời ngon ngọt mới có kết quả, nữ giới nói cũng rất có kết 

quả. Người chồng cảm thấy mình rất quan trọng. Cho nên cô 

dùng lời nói nhẹ nhàng để khuyên nhủ chồng bỏ thuốc. Cô 

không chỉ khuyên chồng bỏ thuốc mà còn hướng dẫn chồng cách 

bỏ thuốc. Cô mua thật nhiều hạt dưa về và nói với chồng rằng: 

“Khi nào anh thèm hút thuốc thì hãy cắn hạt dưa

dẫn chồng phương pháp cai thuốc. Sau đó, khi cắn hạt dưa một 

thời gian, gặp phải một số hoàn cảnh cho nên anh hút thuốc trở 

lại. Lần thứ nhất không thành công. Lần thứ hai cô cũng không 

tiếc tiền, đổi thành mua sô cô la. Khi nào anh thèm hút thuốc thì 

ăn sô cô la. Kết quả lần thứ hai cũng duy trì được một thời gian 

rất có công hiệu. 

thuốc. Lúc này nếu như các vị là người vợ thì phải làm sao? 

Trong tình huống cấp bách như vậy, người vợ đi đến và cũng “di 

ngô sắc, nhu ngô thanh” (mặt ta vui, lời ta dịu

Xin anh hãy thông cảm cho tôi! Tôi đã để cho 

chồng tôi cai thuốc. Lần thứ nhất mua hạt dưa cho anh ấy cắn, 

được một thời gian thì thất bại. Tôi lại phải mua rất nhiều sô cô 

la cho anh ấy. Tôi đã tiêu tốn bao nhiêu tiền như vậy. Nếu lần 

này cũng không cai được thì tôi không biết còn phải tốn bao 

nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh thần nữa. Cho nên xin làm ơn, 

làm ơn đi!”. 

Nếu như các vị là người bạn của chồng cô thì liệu các vị còn 

đưa thuốc cho anh ấy không. Cho nên cô dùng lời nói nhẹ nhàng 

để khuyên nhủ người ta, vậy thể diện của chồng cô có sao 

không? Vẫn giữ được thể diện. Cho nên đích thực là ngoài tấm 

lòng ra, chúng ta còn phải xử sự sao cho thông tình, đạt lý, dùng 

những phương pháp tốt để khuyên nhủ. Khi người ta không 

nghe, chúng ta cũng không thể có thái độ thẹn quá hóa giận, làm 
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việc bằng tình cảm. Như vậy thì cuộc số

cũng cần chúng ta quan sát thời cơ, quan sát phương pháp. 

Cho nên quan hệ cha con, quan hệ vua tôi, quan hệ vợ chồng 

đều cần xây dựng sự tín nhiệm

sức ra.  

Bạn bè là quan hệ không cùng huyết thống, đây cũng là trải 

qua quá trình sống với nhau lâu năm. Cho nên mới nói: “Ở lâu 

mới biết lòng người có nhân”, bạn mới có thể chân thật dành được 

sự tin tưởng của bạn bè, và họ sẽ xem trọng lời khuyên của chúng 

ta đối với họ.  

Tổ tông của chúng ta có rất nhiều Thánh Hiền đều biết 

thực hiện rất tốt. Các vị suy xét xem vị nào đi khuyên người 

khác mà tỷ lệ thành công hơn năm mươi phần trăm (50%) thì 

giơ tay. Không nhiều! Các vị có cảm thấy người thời nay rất 

khó khuyên nhủ không? Đúng! “Cẩu bất giáo, tính nãi thiên”, 

một là bởi người ta chưa tiếp xúc với giáo huấn của Thánh 

Hiền. Ngoài ra còn một góc độ nữa là lòng dạ của người thời 

đại này như chúng ta đều thấy rất nóng nảy, cho nên khi 

khuyên nhủ người khác có lúc cũng không nắm chắc được 

phương pháp và thái độ. 

bạn này và chú đã tương giao mười bẩy năm trời. Lần đó chú 

còn mang theo rất nhiều Kinh điển Thánh Hiền, có quyển để cho 

con của người bạn đó xem, có quyển là tặng cho người bạn của 

chú, còn nữa là cho vợ của người bạn chú xem. Trên đường đi, 

chú đã kể tôi nghe rằng chú quen người bạn này đã mười bẩy 

năm rồi. Buổi đầu thấy ông ấy như mặt trời giữa trưa, công việc 

làm ăn rất phát đạt, có rất nhiều tài sản. Nhưng lúc đó chú đã 

nhìn ra, ông ấy có thể sau này sẽ không giữ được của cải. Bởi khi 
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người ta có tiền thường sẽ nhiễm phải thói quen xa hoa, phung 

phí, thì dù có nhiều tiền đến mấy cuối cùng cũng sẽ suy bại. Hơn 

nữa, người ta không chỉ nhiễm phải thói quen phung phí mà có 

khả năng lại kiêu ngạo nữa, thói quen xấu đó được tạo thành 

trong quá trình ăn chơi, xa hoa nà

cũng sẽ mất hết. Quả nhiên sau này sự nghiệp của ông bị sa sút, 

và còn phải nợ một số tiền. 

Khi 

thấy đâu cả. Thật là “ ”. Khi tiền của không còn thì 

ông rút ra bài học là: "Một người bạn chân chính thì không phải 

dùng tiền mà mua được". Vào giai đoạn ông xuống dốc nhất, 

hàng tuần chú Lô đều ngồi xe mấy tiếng đồng hồ đến để giải 

quyết vấn đề tài chính của ông. Không những chú không lấy tiền 

mà còn bỏ tiền túi của mình ra để đi đi, lại lại giúp ông ấy xử lý 

rất nhiều việc. Trong quá trình này, chú Lô đã xây dựng được 

niềm tin và một tình bạn sâu sắc. Cho nên phải đợi đến mười bẩy 

năm sau, khi nhân duyên đã chín muồi.  

n chuyến 

xe ấy, và mới hiểu được chú Lô có thể dùng mười bẩy năm trời 

để giúp đỡ một người bạn. Cho nên “vật tự bạo, vật tự khí” (chớ 

tự chê, đừng tự bỏ), tôi phải noi gương chú. Sau này khi tôi 

khuyên can người khác, giúp đỡ người khác mà cảm thấy mình 

không thể kiên nhẫn được thì chợt lại nhớ đến con số “mười bẩy 

năm trời”. Sau đó tôi lại thấy rất hổ thẹn, lại nhắc đến đạo nghĩa 

đối với bạn bè, và rồi lại tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ. 

khuyên bảo những người bên cạnh. Chúng tôi sang Úc có khoảng 

tám - chín người. Tám - 
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xộn một chút. Tôi thấy chú không nói một câu nào. Hàng ngày 

sau khi gặp tôi và nói chuyện xong, nếu trong phòng ngủ, nhà 

tắm, hoặc trên bồn rửa tay có rác thì chú đều lặng lẽ nhặt hết lên, 

rồi lau chùi sạch sẽ bệ rửa không còn một vệt nước nào, lau rất 

sạch sẽ, sau đó mới đi ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào, chú đều 

làm như vậy, làm được khoảng bốn năm. Một hôm chợt có một vị 

bạn hữu đứng ra nói: “Các vị còn vứt rác lung tung như vậy, các 

vị không thấy người ta ngày nào cũng dọn dẹp sạch sẽ như vậy 

mà không cảm thấy quá đáng sao!”. Tất cả mọi người đều cảm 

thấy hổ thẹn, đều cúi gằ

rất nhiều! Cho nên chú không dùng lời nói để chỉ bảo mà dùng 

hành động để dạy bảo, để cho tất cả mọi người đều cảm thấy mình 

phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường sạch đẹp. Chân thật là 

trong thế giới của người trưởng thành thì quan trọng nhất là tự 

mình làm gương tốt trước, tự nhiên sẽ cảm hóa được người khác. 

Năm tôi khoảng hai mươi lăm tuổi thì bắt đầu tiếp xúc với học 

thuyết Thánh Hiền. Trước đó tôi học chỉ vì cái chủ nghĩa muốn lên 

lớp. Chủ nghĩa muốn lên lớp đã mang lại cho nội tâm của chúng ta 

sự tranh đấu. Nhìn thấy điểm thành tích của người khác rất cao, tự 

mình cảm thấy khó chịu, mắt nở mắt dẹt. Cho nên các vị cũng thấy 

mắt tôi tại sao lại không được to. Nhưng khi được học giáo huấn 

của Thánh Hiền thì trong nội tâm rất cảm động.  

Tôi còn nhớ khi học cấp ba, thành tích ngữ văn, quốc văn của 

tôi đều rất kém. Kém đến trình độ nào vậy? Nhất định là kém hơn 

các vị đây! Bởi vì lúc tôi học cấp hai, khi thi lên cấp ba, tổng cộng 

thi bẩy môn thì bị trừ mất tám mươi tám (88) điểm, trừ tám mươi 

tám điểm nhưng riêng môn quốc văn lại bị trừ mất bốn mươi bốn  

(44) điểm, bằng với tổng số điểm của sáu môn kia cộng lại. Tôi 

còn nhớ hồi cấp hai có một đề thi gọi là “Lão Khí”, một là Hoành 

Xuân, hai là Hoành Hạ, ba là Hoành Thu, bốn là Hoành Đông, đó 

là xuân hạ thu đông. Tôi cảm thấy đề thi này đang sỉ nhục tôi, 
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nhưng chân thật là tôi không biết viết. Tôi còn ở đó mà hát một 

bài hát, hát một câu chấm một cái, để xem cuối cùng chấm đến 

đâu, nhưng cuối cùng vẫn chấm sai. “Lão Khí” là gì? Là Hoành 

Thu. Các vị sao có câu trả lời nhanh như vậy? Đối với tôi, đây quả 

là một sự tổn thương. 

Lên cấp ba vẫn không thoát khỏi vận đen, chân thật là tôi 

vẫn không lấy lại được tinh thần. Cho nên khi ở trên lớp, có một 

lần thầy giáo ngữ văn gọi tôi đứng lên, ông nói: “Thái Lễ Húc! 

Trong giờ học ngữ văn của thầy, nếu như em còn ngủ nữa, còn 

tiếp tục ngủ gật nữa thì thầy sẽ coi như em nghỉ tự do”. Cho nên 

môn ngữ văn của tôi khi thi đại học đã không đậu. Nhưng trong 

cả quá trình học cấp ba, trong đầu tôi cũng có hai lần hình như 

rất sáng suốt, đó là khi học tới hai bài văn. Bài thứ nhất là bài 

“Xuất Sư Biểu” của Gia Cát Lượng, bên trong có nhắc tới: “Cúc 

cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ”. Đáng lẽ đang còn ngủ gật thì đột 

nhiên tôi cảm thấy câu này sao mà

kín. Câu thứ hai là trong “Nhạc Dương Lầu Ký” của Phạm 

Trọng Yêm, trong đó có nhắc tới: “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, 

hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc” (Lo trước mối lo của thiên hạ, vui 

sau cái vui của thiên hạ). Kỳ thật lúc đó tôi cũng không hiểu 

mấy, nhưng lại có cảm giác rất cảm động không thể nào hiểu 

nổi. Sau này khi bắt đầu tiếp xúc với giáo huấn của Thánh Hiền, 

thường xuyên xem “Những câu chuyện giáo dục đạo đức” thì tôi 

đều cảm động đến nỗi không kìm chế được bản thân, thật vô 

cùng cảm động khi hiểu được chủ tâm của Thánh Hiền rất là từ 

bi, rất là bao dung. Khi cảm nhận được, chúng ta nhất định phải 

noi gương. 
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nhìn thấy tất cả bàn ghế đều phủ kín toàn là bụi. Quý vị thân 

mến! Các vị sẽ làm gì? Chợt trong đầu tôi nghĩ: “Nếu các bạn 

học nữ bước vào mà nhìn thấy bụi bẩn như thế này thì không 

biết các bạn ấy sẽ phản ứng ra sao?”. Họ sẽ nói: “Sao mà bẩn 

thế này!”. Chúng ta có thể đoán được rằng họ nhất định sẽ rất 

khó chịu. Cho nên 

khi lau xong tự mình cảm thấy hôm nay thật không uổng phí 

một chút nào, có thể phục vụ người khác. Sau đó khi các bạn 

học vào lớp thì đều ngồi yên ổn. 

Khi các vị có ý nghĩ vì người khác, xin hỏi: Các vị có giao 

lưu với người ta không? Chúng ta có một thói quen, hình như là 

phải mặt đối mặt nói chuyện thì mới được gọi là giao lưu. Kỳ 

thật không phải như vậy! Chỉ cần bạn có một ý nghĩ khởi lên là 

các vị đã giao lưu với người bên cạnh rồi. Cho nên năm học đó, 

lớp của tôi người nào cũng rất tốt đối với tôi. Khi tôi đi giảng 

vào buổi tối, cũng có bạn học từ thời học ở trường sư phạm đến 

nghe tôi giảng. Tôi rất vui, bởi vì chúng ta có lòng đi phục vụ 

người khác thì tự nhiên sẽ cảm ứng được người khác đối xử thân 

thiện với chúng ta.  

Bởi vì tôi hay đến sớm cho nên hàng ngày tôi đều chủ độ

bạn học chạy đến nói với tôi: “Đừng làm một mình, cho mình 

làm với!”. Cho nên chân thật là đối với bạn bè, chúng ta nhất 

định phải bỏ công sức của mình ra trước. Tấm lòng này của 

chúng ta sẽ làm thức tỉnh lòng hướng thiện, lòng thông cảm của 

mỗi con người. 
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Anh chị em cũng vậy, các vị càng chăm sóc anh chị em thì 

anh chị em càng tín nhiệm các vị. Tuy nhiên, độ khó khăn khi 

khuyên nhủ anh chị em là rất cao. Bởi vì tuổi tác của anh chị em 

xấp xỉ như nhau, rất khó để có được sự kính trọng sâu sắc của họ 

đối với các vị, trừ phi các vị có được đức hạnh để họ phải khâm 

phục. Nếu không các vị mới khuyên được một nửa thì họ đã đáp 

trả: “Chó chê mèo lắm lông, anh cũng như thế cả, anh có tư cách 

gì để nói tôi!”. Nếu như anh chị em của các vị nói vậy, chúng ta 

phải làm sao? Lúc đó thì phải thực hiện câu: “Lúc này không nói 

còn tốt hơn nói”. Đôi lúc phải trầm mặc, trầm mặc sẽ như trăm 

vạn tiếng sấm. Khi các vị trầm mặc, anh ấy càng nói những lời 

khắc bạc thì lại càng chột dạ, bởi vì suy cho cùng cũng là các vị 

có lòng tốt mới khuyên bảo họ. 

Vào thời nhà Minh có một người học trò tên là Trần Thế 

Ân. Em trai ông sống du thủ, du thực, thường xuyên đến nửa 

đêm mới về nhà. Anh trai của Trần Thế Ân thấy vậy rất bực 

mình, mỗi lần thấy em trai là mắng mỏ, thậm chí còn trách phạt 

nữa. Em trai cũng đã lớn như vậy rồi, mắng như vậy có tác 

dụng không? Người anh càng mắng thì người em càng không 

về nhà, thành ra phản tác dụng. Cho nên làm việc gì chúng ta 

cũng phải xem đến kết quả, nếu như không có tác dụng thì phải 

thay đổi ngay phương pháp và thái độ. Trần Thế Ân liền nói với 

anh trai: “Anh à! Anh để em thử xem!”. Từ hôm đó trở đi, ngày 

nào Trần Thế Ân cũng 

trôi qua, rồi mười một giờ cũng trôi qua, thời gian này rất quan 

trọng. Chúng ta phải kiên nhẫn. Nếu như các vị không kiên 

nhẫn: “Sao muộn thế mà vẫn chưa về?”. Có khi vừa nhìn thấy 

em trai về thì sẽ bốc hỏa lên. Cho nên chúng ta vừa mới nhắc 

tới rằng khuyên người còn phải cần tính kiên nhẫn. 

 Không đợi cho em trai đi gần đến 

cửa, ông lập tức chạy ra nắm lấy tay em trai nói: “Ngoài trời rất 
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lạnh, em không thấy lạnh sao?”. ông 

đi vừa nói: “Chắc là em đói bụng rồi, anh bảo chị dâu nấu mỳ 

cho em ăn

Ông đã kiên nhẫn như vậy mấy hôm liền, sau đó thì em trai ông 

bảo người em. Bởi vì người làm em cũng cần phải có nhân sinh 

quan đúng 

chân thành của ông, dùng sự quan tâm của ông. Ông không cần 

dạy bảo em bằng lời nói mà dùng thân để dạy bảo. Ông đã dành 

lại được tình anh em của người em. Cho nên đây là sự khuyên 

bảo giữa anh chị em. 

Vào thời nhà Hán có một học trò tên là Trịnh Quân. Anh trai 

ông làm huyện lệnh. Ông nhìn thấy anh trai hay nhận của đút lót 

của người ta, trong lòng ông rất bất an. Nếu anh trai ông cứ tiếp 

tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Vậy phải 

khuyên làm sao đây? Ông ấy lại là anh của mình. Chúng ta thử 

nghĩ xem phương pháp của chúng ta có giống của Trịnh Quân 

không nhé. 

15
Chúng ta sẽ làm gì để khuyên người anh? Trịnh Quân tự 

mình đi làm nô bộc cho nhà người ta, làm công việc thấp hèn 

nhất, làm được một năm rồi dùng đồng tiền kiếm được đó đưa 

hết cho người anh. Sau đó ông nói với anh trai: “Chúng ta có 

thiếu thứ gì, chỉ cần chúng ta chăm chỉ lao động thì sẽ kiếm 

được tiền để mua. Nhưng nếu như danh dự của một người đã 

mất đi thì cả đời coi như mất hết”. Người anh thấy em trai vì 

muốn khuyên can mình mà phải đi làm người ở cho nhà người 

ta một năm trời thì rất lấy làm hổ thẹn. Từ đó ông bắt đầu thay 

đổi thái độ và trở nên rất thanh liêm. Sau này s

                                                 
15

 Bắt đầu tập 15 
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có đễ thì sẽ tận trung với quốc gia. Ông cũng thường xuyên 

khuyên gián Hoàng Đế. Hoàng Đế cũng rất cảm kích sự phò 

trợ của ông, còn phong cho ông danh hiệu “Bạch Y Thượng 

Thư”. Hơn nữa Hoàng Đế còn ban cho ông rất nhiều bổng lộc, 

đến lúc ông già vẫn ban cho ông bổng lộc của chức Thượng 

Thư để phụng dưỡng ông. 

N can anh trai mà 

Trịnh Quân phải đi làm nô bộc cho người ta. Làm như vậy có 

phải ông đã bị tổn thất rất nhiều? Không! Cho nên “phúc điền 

tâm canh”, một người chân thật dùng đạo đức để lập thân hành 

đạo thì phúc phần của người đó sẽ càng tích càng dày. Không 

phải không có báo đáp mà là thời gian chưa đến, khi thời gian 

đã đến thì phúc phần của người đó không chạy đi đâu được. 

Cho nên người xưa có câu: “Chịu thiệt thòi là phúc”. Câu nói 

này thật là có ý nghĩa. Vừa rồi đã nhắc tới là sự khuyên can 

giữa anh chị em.  

Vừa rồi chúng ta có nói tới làm thế nào để đi khuyên bảo 

trong quan hệ ngũ luân, và cũng đưa ra rất nhiều ví dụ với mục 

đích là để nuôi dưỡng tấm lòng của tất cả chúng ta. Sau đó, chúng 

ta sẽ thực hành để có trí tuệ khi sống với người khác, và còn phải 

có lòng kiên nhẫn. Tin rằng sau này, cuộc sống của tất cả quý vị 

đều diễn ra được những vở tuồng hay.  
 

6. THÂN HỮU TẬT, DƯỢC TIÊN THƯỜNG. TRÚ DẠ THỊ, 

BẤT LY SÀNG. TÁNG TAM NIÊN, THƯỜNG BI YẾT. CƯ 

XỨ BIẾN, TỬU NHỤC TUYỆT. TÁNG TẬN LỄ, TẾ TẬN 

THÀNH. SỰ TỬ GIẢ, NHƯ SỰ SANH 

Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước 

Ngày đêm hầu, không rời giường. 
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Tang đủ lễ, cúng hết lòng 

Tang ba năm, thường thương nhớ 

Chỗ ở đỗi, không rượu thịt. 

Tang đủ lễ, cúng hết lòng 

Việc người chết, như người sống 
 

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

6.1. Thân hữu tật, dược tiên thường (Cha mẹ bệnh, nếm thuốc 

trước) 

vào có thể sẽ bị bỏng. Khi thuốc không còn nóng quá, ta mới 

bưng lên cho cha mẹ uống. Đây là biểu hiện của người con hiếu 

thảo đối với cha mẹ khi bị bệnh, họ đều ở bên cạnh để chăm sóc. 

Câu chuyện này bắt nguồn vào thời Hán Văn Đế đời nhà Hán. 

Chúng ta chắc đều biết đến Văn Cảnh Chi Trị. Văn và Cảnh là 

hai vị Hoàng Đế trị vì đất nước rất tốt. Căn nguyên cũng là lấy 

chữ “hiếu” để cai trị thiên hạ. Thực ra là phải dẫn dắt đoàn thể, 

dẫn dắt gia đình cho tốt, thậm chí còn phải dẫn dắt quốc gia cho 

tốt và cũng không phức tạp như chúng ta tưởng tượng. Văn Đế 

chăm sóc mẹ ông ba năm tròn. Mẹ ông bị bệnh những ba năm, 

ông đều tự tay bưng thuốc hầu hạ như vậy. Sau đó thì bệnh của 

mẹ ông cũng thuyên giảm. 

Vậy vào thời nay các vị có nghe nói, khi cha mẹ bị bệnh thì 

con cái thường xuyên ở bên cạnh không. Nhất định là cũng có. 

Bởi vì giống như Khổng Tử nói trong “Đạo Đức Kinh”: “Quốc 

gia hỗn loạn mới biết được ai là trung thần”. Khi con người 

càng ngày càng bất hiếu thì mới tìm ra được người con hiếu thảo 

thật sự. Người con đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi trào lưu hiện 

đại. Người con đó sẽ đứng vững không đổ ngã. Và cũng tin rằng 

khi người con đó có thể làm được những việc này thì sức khỏe 
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của cha mẹ họ sẽ nhanh chóng hồi phục. Trước đây chúng ta có 

nhắc đến “Mạnh Tông khóc măng”, do tấm lòng chân thành mà 

cảm động được măng mọc ra. Sau khi ăn măng xong, mẹ ông rất 

vui nên bệnh tật mau khỏi. 

Về vấn đề này chúng ta hãy dạy bọn trẻ rằng nếu như bây 

giờ mẹ bị bệnh, vậy những loại thuốc nào các em có thể đi thử.

người con có thể đi thử “dược tiên thường” (nếm thuốc trước) 

được không? Cho nên khi chúng ta dạy “Đệ Tử Quy”, khi các vị 

mang mỗi câu, mỗi nghĩa trong Kinh văn ra ứng dụng thì cũng 

phải phù hợp với hoàn cảnh cuộc sống hiện nay mới được. Nếu 

không khi bọn trẻ lấy thuốc ra để uống thử thì người mẹ sẽ hỏi: 

“Sao các con lại làm vậy?” và bọn trẻ sẽ trả lời rằng thầy của 

chúng con dạy là: “Thân hữu tật, dược tiên thường” (Cha mẹ 

bệnh, nếm thuốc trước).  

rằng khi mang nước ra cho cha mẹ uống thuốc thì phải kiểm tra 

xem nước không được lạnh quá và cũng không được nóng quá. 

Chúng ta còn phải dạy bọn trẻ phải suy nghĩ xem nếu như khi 

cha mẹ bị bệnh, hoặc là trong tình trạng cấp bách thì người làm 

con phải ứng phó như thế nào. Ví dụ mẹ bị huyết áp cao, đột 

nhiên phát bệnh và ngã xuống thì người con này phải làm sao. 

Cho nên, để xử lý những nguy cơ, các vị phải dạy bọn trẻ ngay 

từ nhỏ, khi đối diện với những tình huống cấp bách thì phải xử 

trí làm sao. t cách xử lý trong tình 

huống cấp bách một cách ung dung, không vội vàng, hấp tấp. 

Vậy thì phải chú ý phương diện nào? Quy định thuốc men để 

ở đâu? Trong lúc cấp bách làm thế nào để lấy được thuốc? Nếu

ng cấp 

bách có tìm được không? Lúc đó chân tay lại luống cuống. Hơn 

nữa số điện thoại cấp cứu là bao nhiêu? 119 hay 110 để cầu cứu. 
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Tiếp đến là số điện thoại những người thân của bọn trẻ, những 

điều này cũng cần cho bọn trẻ biết để khi gặp phải chúng còn 

b

càng tỉ mỉ hơn, càng hiểu được sự đau khổ của bệnh tật là ở đâu, 

hoặc người bệnh cần cái gì. Cho nên đây được gọi là “thân hữu 

tật, dược tiên thường” (cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước). Chúng ta 

có thể phát triển rộng ra để dạy cho bọn trẻ những phương pháp 

này, những thái độ này. 

Một người bị bệnh, ngoài việc phải điều trị căn bệnh ra, 

chúng ta còn phải làm những gì để bệnh của cha mẹ, thậm chí là 

bệnh của người thân được hồi phục nhanh chóng. Điều này cũng 

đáng để suy nghĩ. Tục ngữ có nói: “Bác sỹ chữa được bệnh, 

không chữa được mạng sống”. Như chúng ta đã thấy, có rất 

nhiều người giàu có nhưng cũng không có mấy ai được trường 

thọ. Cho nên con người muốn được trường thọ cũng phải biết 

làm đúng phương pháp. Sống trong trời đất, chỉ cần các vị làm 

đúng phương pháp thì có thể đạt được. Bài giảng trước chúng ta 

đã nhắc đến rằng nguyên nhân chân thật của sự giàu có là biết 

“bố thí” tiền của. Cho nên: “Vạn pháp có nguyên nhân mới 

sinh ra kết quả”. 

Một người làm sao để có thêm được sự thông minh trí tuệ. 

“Bố thí pháp” có thể tăng thêm sự thông minh trí tuệ. Về điểm 

này tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi còn nhớ hồi tôi có ý định 

thi vào đại học sư phạm, tôi phải đi học thêm. Lúc đó tôi cũng có 

kỳ vọng là sau khi học xong một tiết thì phải hiểu liền, cho nên 

rất chuyên tâm. Tôi ngồi ở dãy bàn thứ ba trong lớp. Bởi vì ngồi 

trước tôi đa số toàn là các bạn nữ, và chiều cao của tôi cũng cao 

hơn họ một chút, cho nên những người ngồi sau tôi đều biết phía 

trước có một học sinh cao hơn cái đầu. Trong lớp có rất nhiều 
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bạn nữ học toán, vật lý, hóa học hơi kém, họ thường mang bài 

đến hỏi tôi. Tôi cũng thường bỏ thời gian ra để chỉ cho họ những 

vấn đề họ không hiểu. Có một người bạn tương đối thân với tôi 

đã đi đến bàn của tôi đập bàn và nói với tôi rằng: “Anh dạy 

người ta hơn một tiếng đồng hồ. Thế anh không cần phải học 

à?”. Anh ấy nhìn thấy vậy thì không chịu nổi: “Sao lại hao tổn 

thời gian của mình cho người khác như vậy?”. Tôi liền cười và 

nói với anh: “

 này, còn tôi là phải dạy để 

cho họ hiểu, như vậy là không giống nhau! Cho nên sự hiểu biết 

của tôi phải sâu sắc hơn, thấu đáo hơn ”. 

Tôi dạy người khác làm toán, nhưng tự mình lại rất ít khi 

làm bài tập bởi vì không có thời gian. Có rất nhiều bạn học khác 

còn có thời gian đi làm bài tập ở các lớp học thêm khác. Kết quả 

sau này khi đi thi, năm thứ nhất tôi thi điểm toán được chín mươi 

điểm, điểm cao nhất là một trăm thì tôi được chín mươi. Năm 

thứ hai đề bài thi “Làm thầy giáo dạy thay”, tôi cũng không đi 

học bởi vì không có thời gian, nhưng khi thi cũng được tám 

mươi tám điểm. Năm thứ ba tiếp tục thi thì tôi vẫn được tám 

mươi tám điểm. Điều này biểu hiện rằng vì trước đây đã thực 

hành "pháp bố thí", trước đây đã rất vui vẻ dạy cho người khác 

cách học bài thì năng lực tư duy lô gíc của chúng ta sẽ càng ngày 

càng tăng thêm. Cho nên “pháp bố thí” chân thật sẽ đem lại sự 

thông minh trí tuệ. 

Bởi hiểu được như vậy nên tôi thường xuyên hỏi bạn bè một 

câu hỏi: “Có phải trí nhớ tỷ lệ nghịch với tuổi tác không?”. Có 

hay không? Không phải! Đa số đều nói rằng sống càng lâu thì trí 

nhớ sẽ bị suy giảm. Kết quả của sự sống càng lâu thì trí nhớ càng 

kém giảm, nguyên nhân là do không dùng đến nữa. Còn là do có 

quá nhiều phiền muộn. Hàng ngày đều là mây đen mù trời, nghĩ 

đến cuối cùng thì không nghĩ ra được gì nữa. Cho nên tại sao trí 

nhớ của con người như chúng ta lại bị suy giảm? Bởi vì chúng ta 

không dùng đến nó. Thêm nữa lại do chúng ta có quá nhiều điều 
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phiền muộn thì đương nhiên trí nhớ càng ngày phải càng suy 

giảm thôi.  

Thầy Lý Bỉnh Nam chín mươi bẩy tuổi khi giảng bài không 

cần giở sách. Từ khi tôi hai mươi lăm tuổi thì bắt đầu tiếp xúc 

với những Kinh điển của Thánh Hiền, và cũng rất chăm chỉ để 

học hỏi nên trí nhớ của tôi cũng vẫn duy trì như vậy. Cho nên 

“bố thí pháp” chân thật có thể mang lại sự thông minh, trí tuệ. 

Hơn nữa ai ai cũng có thể làm được. Chúng ta phải biết được 

rằng, Mạnh Tử cũng từng nói với chúng ta: “Thuấn hà nhân dã? 

Dư hà nhân dã? Hữu vi giả dịch nhược thị”.  

Tốt rồi, thứ nhất là “bố thí tiền tài”, thứ hai là “bố thí pháp”. 

Cuối cùng là “bố thí vô úy” thì sẽ mang lại sức khỏe, trường thọ. 

“Vô úy” là làm cho người khác không còn sợ hãi, đây được gọi là 

“vô úy”. Tôi đưa ra một ví dụ thực tế nhất, chân thực nhất là bà 

Hứa Triết 106 tuổi ở Singapore. Bà không ngừng giúp đỡ người 

khác tránh được sự đau khổ của bệnh tật, thậm chí là tránh khỏi 

sự đau khổ trong cuộc sống. Bà đều chủ động đến giúp đỡ. Khi 

bà trên năm mươi tuổi mới bắt đầu đi học làm y tá. Tinh thần đó 

khiến cho chúng ta rất khâm phục. Bà th

khác. Cho nên, bà nhận được sức khỏe, trường thọ. 106 tuổi rồi 

mà bà đi đứng vẫn nhanh nhẹn, khi nói chuyện rất có sức sống. 

Chúng ta nhìn không thấy là bà đã hơn 100 tuổi. Cho nên, chân 

lý là phải do chúng ta tự mình đi chứng thực. Như vậy thì các vị 

mới có thể tin tưởng hoàn toàn. 

Trước khi tôi đi Úc, ông nội tôi (lúc đó đã tám mươi tư tuổi) 

bị trúng phong. Ông trúng phong vào ban đêm, chúng tôi vội 

vàng đưa ông đi bệnh viện. Kết quả bác sĩ nói rằng: “Tám mươi 

mấy tuổi rồi, chúng tôi không dám làm phẫu thuật bởi vì huyết 

quản cả một vùng bị tắc nghẹn rồi. Cho nên các vị chuẩn bị lo 

hậu sự đi là vừa”. Thông thường trúng phong thì sẽ tắc một 
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đường huyết quản. Nhưng của ông là cả một vùng bị tắc nghẽn. 

Cha tôi và cả chú tôi, cô tôi đều rất hiếu thảo. Đối diện với sự 

việc đột ngột như vậy, bởi vì trước giờ ông nội tôi không hề bị 

bệnh tim. Người ông gầy và cao, xem ra thì rất khỏe mạnh, 

nhưng thật ra đã xuất hiện triệu chứng, chỉ là không để ý mà 

thôi. Bởi có một thời gian ông tôi cảm thấy đau đầu, chóng mặt, 

nhưng cũng không nghĩ đến bởi ông không bị cao huyết áp, khi 

đau đầu thì cứ nghĩ là do bị cảm, cho nên mới không phát hiện ra 

triệu chứng này. 

Tôi thấy cha tôi và mấy vị trưởng bối này đều cuống cả lên. 

sức khỏe và trường thọ. Cho nên tôi nói: “Cha à! Bây giờ cha 

đưa cho con năm mươi ngàn đồng, nhất định phải là tiền của 

ông nội. Phải mang tiền của ông đi để bố thí vô úy thì mới trực 

tiếp giúp đỡ được ông nhanh nhất

Sau đó tôi đi đến phòng hồi 

sức để nói chuyện với ông nội, tôi nói: “Hiện giờ có rất nhiều 

người nghèo khổ, đói rét, mà chúng ta có thể giúp đỡ được”. Kết 

quả là ông nội tôi gật đầu đồng ý mà không nói được thành lời. 

Tôi liền mang tiền đó đi cứu tế, đi giúp những người nghèo khổ. 

Và kết quả ở phòng hồi sức được năm ngày thì ông nội tôi được 

chuyển sang phòng bệnh bình thường. Cho nên các vị phải thực 

tế đi chứng thực. 

Sau khi chuyển qua phòng bệnh thường, bác sỹ có nói: 

“Người đã tám mươi mấy tuổi mà bị trúng phong thì sẽ không 

đứng dậy đi lại được, các vị cần chuẩn bị trước đi”. Lúc đó tôi 

đã xin thôi việc để chuẩn bị đi Úc học. Tôi có hẹn với ông nội, 

tôi nói: “Lần sau cháu trở về ông phải đứng dậy đi cho cháu 

xem”, tôi đã hẹn với ông như vậy. Sau khi sang đến Úc, bởi vì 

Học viện Tịnh Tông có bồi dưỡng rất nhiều vị thầy hoằng dương 

học vấn Thánh Hiền, cho nên tôi đã mang tiền đến đó để bố thí, 

và cũng lấy danh nghĩa của ông nội tôi để quyên tặng. Vào hôm 
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tôi quyên tặng tôi có gọi điện cho mẹ tôi, mẹ tôi nói: “Ông nội 

con đã đi được rồi”.  

Cho nên có rất nhiều chân lý, chúng ta tuyệt đối phải dùng 

lòng chí thành để tìm cách chứng thực. Thánh nhân tuyệt đối 

không bao giờ nói lời vọng ngữ. “Thân hữu tật, dược tiên 

thường” (Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước), ngoài việc phải chữa 

bệnh cho họ, còn phải chữa cái mệnh của họ. Khi một người bố 

thí vô úy càng nhiều thì thân thể càng khỏe mạnh. 
 

6.2. Trú dạ thị, bất ly sàng (Ngày đêm hầu, không rời giường) 

Đây là lòng chí thành của người con hiếu thảo thể hiện ra 

hành động. Đương nhiên nếu cơ thể của các vị không được khỏe 

thì cũng không nên cố gắng quá, khi cần nghỉ thì phải nghỉ một 

lúc. Nhưng khi cha

thể thức dậy liền. Chúng ta phải ứng biến linh hoạt. Các vị không 

nên nói rằng: “Hán Văn Đế không ngủ thì tôi cũng phải noi 

gương Ngài”. Không cần thiết phải như vậy! 
 

6.3. Tang tam niên, thường bi yết. Cư xứ biến, tửu nhục tuyệt 

(Tang ba năm, thường thương nhớ. Chỗ ở đỗi, không rượu thịt) 

Câu này là chỉ khi cha mẹ mất. Trong “Hiếu Kinh” có một 

đoạn giáo huấn rất quan trọng là: “Cư tắc trí kỳ kính, dưỡng tắc 

trí kỳ lạc”, chúng ta dùng tấm lòng cung kính, tấm lòng làm cho 

cha mẹ vui vẻ để phụng dưỡng cha mẹ. “Bệnh tắc trí kỳ ưu, tang 

tắc trí kỳ ai, tế tắc trí kỳ nghiêm”, đó là lúc tang sự. Chúng ta 

phải cảm hoài ân đức của cha mẹ, khi thờ cúng thì phải trang 

nghiêm, không quên lời giáo huấn của cha mẹ. Đây là bổn phận 

của người con hiếu thảo. Cho nên lúc tang lễ chúng ta phải làm 

cho nghiêm túc và trang trọng, không được ồn ào, ầm ĩ. L

 Như 
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vậy có ý nghĩa không? Làm gì có ý nghĩa! Chúng ta phải thường 

xuyên ghi nhớ ân đức của cha mẹ ở trong lòng. Hơn nữa Âu 

Dương Tu có một câu giáo huấn rất hay và rất có ý nghĩa. Ông 

nói: “Tế nhi phong, bất như dưỡng chi bạc dã” (Thờ cúng có 

nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không bằng phụng dưỡng cho tốt 

khi cha mẹ còn sống). Lúc sống không phụng dưỡng, đến khi 

chết lại tiêu tốn một đống tiền. Thật là điên đảo, thị phi! 

Cho nên lúc cha mẹ còn 

ta cũng đã tận hết sức. Ngày xưa có một câu danh ngôn: “Cây 

muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn nuôi dưỡng cha mẹ 

nhưng cha mẹ không đợi”. Những việc đáng buồn như vậy đừng 

để xảy ra cho cuộc đời chúng ta. Nếu như cha mẹ các vị đã mất, 

các vị còn có thể tận hết lòng hiếu của các vị không? Đương 

nhiên vẫn có thể, chỉ cần các vị tận tâm, tận lực đi “lập thân 

hành đạo, dương danh ư hậu thế” là vẫn có thể “dĩ hiển phụ 

mẫu”. Hơn nữa chúng ta tận tâm, tận lực nuôi dạy con cái cho 

tốt, để cho huyết mạch của gia đình chúng ta ngày càng tốt hơn. 

Như vậy chúng ta cũng có thể làm yên lòng linh hồn cha mẹ trên 

trời cao. Cho nên tang lễ thì phải cử hành cho nghiêm túc, trang 

trọng, có thể làm theo ý nguyện của cha mẹ. Trong lúc cử hành 

tang lễ, chúng ta và tất cả gia tộc tưởng nhớ lại sự cống hiến một 

đời của cha mẹ cho gia tộc, và thông qua tang lễ để truyền đạt 

những kỳ vọng của cha mẹ đối với  gia tộc. 

“Tang tam niên”, “tam niên” là nghi lễ của thời ngày xưa, 

phải để tang ba năm, “thường bi yết” (thường thương nhớ), có rất 

nhiều người căn cứ câu văn này để giải thích, họ nói: “Phải khóc 

ba năm”. Vậy thì mệt chết mất! Cho nên cứ giải thích theo câu 

văn thì Thánh Hiền cũng đến phải kêu oan! Câu “thường bi yết” 

(thường thương nhớ) là nói nỗi buồn tự nhiên của người con hiếu 

thảo. Bởi vì mấy chục năm nay, người con hiếu thảo đều ghi nhớ 
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ân đức của cha mẹ trong lòng. Khi cha mẹ mất đi thì họ rất khó 

mà chấp nhận, chỉ cần nghĩ đến cha mẹ, họ lại nước mắt tuôn rơi. 

Cho nên gọi là “thường bi yết” (thường thương nhớ). 

Bởi vì tình cảm thương nhớ này mà làm cho “cư xứ biến, tửu 

nhục tuyệt” (chỗ ở đỗi, không rượu thịt). “Lễ” thật ra là xuất phát 

từ nội tâm của một con người tự nhiên mà làm ra. Khi cha mẹ 

vừa mất đi, liệu họ có đi ăn chơi đàng điếm hay không ? Không 

thể! Cho nên được gọi là “cư xứ biến” (chỗ ở đỗi). Khi cha mẹ 

mất đi thì tự nhiên họ không muốn ăn uống những thứ rượu thịt 

đó nữa, không muốn tiêu pha phung phí nữa. Cho nên gọi là “tửu 

nhục tuyệt” (không rượu thịt). 
 

6.4. Tang tận lễ, tế tận thành (Tang đủ lễ, cúng hết lòng) 

Chữ “tế” ở đây là nói hàng năm cố định vào một thời gian thờ 

cúng cha mẹ. Đây là một mỹ đức của dân tộc chúng ta, cho nên 

mới có Từ Đường. “Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn” cũng có nhắc 

tới: “Tổ tông tuy viễn, tế tự bất khả bất thành”. “Luận Ngữ” cũng 

nhắc rằng: “Thận chung truy viễn, dân đức quy hậu”. Con người 

chỉ cần thường xuyên nghĩ rằng nhờ có cha mẹ, nhờ có Tổ tông 

thì mới có chúng ta ngày hôm nay. Luôn luôn có tấm lòng như 

vậy thì lòng người sẽ rất phúc hậu. 

Thờ cúng thì phải chí thành, mỗi lần thờ cúng không nhất 

định phải làm rất phức tạp, nhưng chúng ta nhất định phải duy trì 

thường xuyên, là

 Sau này cha 

mẹ mất đi,  Cho nên hai 

người con của ông cũng ghi nhớ ở trong lòng. Có một hôm, 

trường mẫu giáo phát cho mỗi em một cái kẹo, kẹo rất là ngon. 

Đứa bé không ăn ngay mà mang về đưa cho cha. Người cha thấy 

vậy rất cảm động. Đứa con nói: “Cha à! Khi ông bà còn sống, 

mỗi lần có đồ ăn, cha lại đem mời ông bà ăn trước. Cho dù ông 

bà đã mất đi, cha vẫn thường xuyên mang đồ lễ đi cúng tế ông 
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bà. Hôm nay trường của con có phát hai cái kẹo, thì con cũng để 

dành cho cha ăn”. Cho nên đây là trên làm thì dưới noi theo. 

6.5. Sự tử giả, như sự sinh (Việc người chết, như người sống) 

Thái độ phụng dưỡng cha mẹ khi đã mất giống như khi cha 

mẹ còn sống, tuyệt đối không thay đổi. Những kỳ vọng và giáo 

huấn của cha mẹ đối với chúng ta, tuyệt đối không vì cha mẹ mất 

đi mà có sự thay đổi, thậm chí càng phải nỗ lực mới phải, phải 

xứng đáng với ân đức dưỡng dục của cha mẹ.  

Có một em nhỏ, vào lúc bà ngoại qua đời, họ ngồi trên xe 

tang, người cậu bê lọ cốt của bà ngoại. Vì đường đi hơi gập 

ghềnh nên người cậu nói với tài xế: “Anh hãy lái chậm một chút 

bởi mẹ tôi không quen đi xe chạy nhanh

cảm động. Khi đến trường học, Thưa 

thầy! Hành động này của cậu em có phải là “sự tử giả, như sự 

sinh” (việc người chết, như người sống) hay không?”. Cho nên, 

chúng ta 

ngộ tính. 

Dạy trẻ nhỏ chữ “hiếu” có rất nhiều phương pháp. Chúng ta 

đều có thể ứng dụng chữ "hiếu" rất tốt trong cuộc sống. Chúng ta 

thử nghĩ xem, dạy trẻ nhỏ hiếu đạo thì có những phương pháp 

nào là quan trọng ? Chúng ta phải nắm vững cương lĩnh. Quan 

trọng nhất là cái gì? “Lấy thân làm gương!”. Đáp án này rất 

chính xác. Nào! Hãy vỗ tay tán thưởng! “Lấy thân làm gương”, 

điều này rất quan trọng.  

Dạy hiếu đạo, điều thứ hai là phải “thân sư hợp tác”. 

Thầy cũng dạy, phụ huynh ở nhà cũng phải kết hợp dạy thì hành 

vi của trẻ nhỏ sẽ rất nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Cho nên khi 

chúng tôi dạy ở trường mẫu giáo ở Thẩm Quyến, mỗi tuần các 

phụ huynh đều có một tiết học giáo dục trong gia đình, đều dạy 

“Đệ Tử Quy”, và học tập từng câu, từng câu một. Những người 

phụ huynh này kết hợp rất tốt với thầy giáo. Cho nên hành vi của 
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trẻ nhỏ cũng nhanh chóng chuyển đổi, bởi khi trẻ còn nhỏ thì 

thầy giáo và phụ huynh có ảnh hưởng rất lớn đối với chúng. Các 

vị hãy hồi tưởng lại khi bọn trẻ còn nhỏ, mở miệng ra là chúng 

nói: “Cha của tôi nói rằng….”, “Mẹ của tôi nói rằng…”. Đến khi 

đi mẫu giáo thì nói: “Thầy giáo nói rằng….”. Cho nên cơ hội tốt 

như vậy thì phải tận dụng triệt để, đó là “thân sư hợp tác”. 

Tiếp theo là phải “phu thê hợp tác”. Thầy giáo dạy không 

đủ cũng không sao, bởi vì không nhất định thầy giáo hiểu được 

sự quan trọng khi dạy hiếu đạo. Đương nhiên khi thầy giáo 

không hiểu thì các vị phải mang “Đệ Tử Quy” ra nói với thầy 

giáo. Bởi vì xã hội là sự chuyển động tương hỗ, chúng ta không 

nên xem thường sức mạnh của chúng ta. Chúng tôi đẩy mạnh 

quảng bá rất nhiều trường ở Hải Khẩu và đều là những phụ 

huynh đi dẫn đầu.  

Khi thầy giáo chưa dạy thì chúng ta phải nhanh chóng đi 

dạy. Vợ chồng có thể hợp tác để dạy bảo. Ví dụ các vị là mẹ, 

nếu như các vị nói với con cái rằng: “Con trai à ! Mẹ sinh con 

rất là vất vả, cho nên con phải hiếu thảo với mẹ”. Các vị có 

nói được như vậy không? Hình như cảm thấy ngượng ngùng 

làm sao ấy. Nói tóm lại là tự mình không thể nói tốt cho mình 

được. Lúc này thì người cha có thể dạy con hiếu thảo với mẹ, 

người cha nói: “Con trai à! Con có thể không hiếu thảo với 

cha cũng được, nhưng con nhất định phải hiếu thảo với mẹ 

của con. Tại sao ư? Tại vì mẹ con khi mang thai con thì rất là 

khổ sở, ngày nào cũng nôn oẹ”. Các vị mang nỗi vất vả, khổ 

sở của người mẹ ra để kể. Các vị nói càng chân thành thì con 

cái có khi nghe đến nửa chừng là nước mắt đã tuôn rơi. Chúng 

biết ơn thì sẽ báo ơn! Các vị không thể nói rằng: “Thầy Thái 

à! Cái đó tôi không biết, tôi bận rồi”. Như vậy là làm chồng 

không đạt yêu cầu. Và người chồng cũng phải thường xuyên 

bầu bạn với vợ. Cho nên người chồng mà nói hộ vợ như vậy 
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thì có thể làm cho trẻ nhỏ biết được đi quý trọng, đi quán 

chiếu ân đức của người mẹ. 

Người vợ phải nói hộ chồng mình, phải nói với bọn trẻ rằng 

cha làm việc rất vất vả, để cho chúng cảm nhận được sự vất vả 

hàng ngày của người cha. Chúng sẽ tự nhiên sinh lòng kính trọng 

đối với người cha. Vậy các vị có khi nào nói giúp cho chồng 

mình không? Phải nói! Như vậy bọn trẻ mới cảm nhận được sự 

vất vả của người làm cha, người làm mẹ. Có một số chị em phụ 

nữ không những không nói đến công lao của chồng, mà đôi khi 

trước mặt bọn trẻ còn quên mất sự tồn tại của người chồng: 

“Người cha này của con …”. Lời nói như vậy là phạm vào đại 

kỵ của nhà binh. Lời nói như vậy sẽ nảy sinh ra ảnh hưởng 

không tốt gì? Sự kính trọng của bọn trẻ đối với người cha sẽ 

giảm bớt dần dần.  

Hôm nay cho dù chồng các vị có gây ra những chuyện 

không tốt gì đi nữa, các vị cũng phải “xấu che, tốt khoe”. Nếu 

các vị chỉ biết bới móc cái xấu thì con cái đối với cha căn bản 

sẽ không tôn trọng. Người cha có cảm nhận được không? Anh 

ấy sẽ nghĩ: “Vợ mình coi thường mình, ngay cả con cái mình 

cũng coi thường mình. Được rồi, vậy thì mình sẽ xấu cho họ 

coi!”. Vô hình trung các vị đã đẩy anh ấy ra khỏi gia đình. Con 

người đều có mặt tốt, mặt xấu. Vào lúc này nếu các vị thường 

xuyên nói cha của con có những điểm tốt gì, thì con cái sẽ nói 

với cha: “Cha à! Việc này cha rất giỏi, việc kia cha cũng rất 

giỏi”. Người cha thấy con cái coi trọng mình như vậy thì nghĩ 

mình càng phải biết quý trọng chúng nó, càng phải cố gắng hơn 

để xứng đáng với sự ủng hộ của các con, và tự nhiên anh ấy sẽ 

phát triển theo hướng tốt. Cho nên dạy hiếu đạo còn cần có sự 

hợp tác của vợ chồng. 

Còn nữa, nguyên tắc giáo dục trong gia đình phải thống 

nhất và cùng một phương pháp. Nếu như nguyên tắc dạy dỗ 



CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC  

Hoclamnguoi.edu.vn Page 105 

 

con cái của vợ và chồng không giống nhau, vậy thì đứa trẻ phải 

nghe ai? Nếu như ông nội, bà nội cũng lại tham gia vào, vậy thì 

sẽ biến thành cái xe ngựa mấy đầu? Lúc đó bọn trẻ biết nghe ai? 

Bọn trẻ nhất định sẽ chọn nấp sau lưng người nào có quyền lực 

nhất, khi đó thì sẽ rất khó để dạy bảo. Cho nên người lớn trong 

gia đình phải thường trao đổi với nhau mới được.  

Có một vị nữ sỹ, cô cũng đã tự mình âm thầm dạy “Đệ Tử 

Quy” cho con mà cũng không hỏi bố chồng phải dạy như thế 

nào, hỏi chồng phải dạy như thế nào. Cô không làm như vậy mà 

cứ từng chút, từng chút một dạy con. Một hôm, đứa con vào 

phòng của ông nội, nó hỏi ông nội: “Ông à! Cháu có thể mở cái 

này ra xem không?”. Ông nội chợt cảm thấy đứa bé này nhỏ như 

vậy mà đã biết lễ phép thì liền hỏi: “Ai dạy cháu thế?”. Đứa bé 

nói: “Mẹ cháu dạy cháu. Mẹ cháu nói: “Sự tuy tiểu, vật thiện vi” 

(việc tuy nhỏ, chớ tự làm). Ông nội nghe xong rất vui, lập tức đi 

nói với con trai, ông nói: “Vợ con rất để tâm trong việc dạy bảo 

con cái, con cũng nên hỗ trợ vợ con”. Cho nên bố chồng cũng 

nói giúp cô. Hàng ngày vào buổi sáng khi thức giấc, gia đình họ 

đều bật đĩa giảng về “Đệ Tử Quy” và cùng nhau thức dậy. 

Tự giúp mình sau đó mới có người khác giúp mình, bỏ công 

sức của mình bằng sự chân thành thì tự nhiên sẽ làm cho những 

người xung quanh dần dần có chung nhận thức.  

16
Có rất nhiều vị bạn hữu đã quen mặt, tối nào cũng đến 

nghe giảng. Chứng tỏ là nhiều vị đã tan sở, đã ăn cơm, thậm chí 

có người còn chưa ăn cơm đã vội vàng đến nghe giảng. Khổng 

Phu Tử có nói, một người cầu học vấn có ba pháp bảo, đó là "trí, 

nhân, dũng", “hiếu học cận hồ trí, lực hành cận hồ nhân, tri sỉ 

cận hồ dũng”.  

Chỉ cần hiếu học thì không xa với trí tuệ. Khi chúng ta cố 

gắng thực hiện lời giáo huấn của Thánh Hiền thì từ từ sẽ cảm 

                                                 
16

 Bắt đầu Tập 16 
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nhận được ý định của Thánh Hiền, và cũng cảm nhận được 

những điều mà mọi người cần, thì sẽ xuất hiện lòng nhân từ, 

lòng thông cảm của chúng ta. “Tri sỉ cận hồ dũng” là chân thật 

có thể hiểu được sai lầm của chính mình, thêm một bước nữa là 

sửa chữa sai lầm của mình, có thể hàng phục phiền muộn, thói 

quen xấu của mình. Như vậy mới chân thật là người dũng cảm. 

Có rất nhiều vị bạn hữu đã làm được “hiếu học cận hồ trí” và sự 

hiếu học của các vị sẽ mang lại sự cọ sát rất tốt cho gia đình. 

Tôi còn nhớ hồi cha tôi năm mươi mấy tuổi thì ông tiếp quản 

trung tâm chứng khoán của ngân hàng nơi ông làm. Bởi vì tiếp 

quản trung tâm chứng khoán cho nên trong đơn vị phải có một 

người thi lấy được bằng, cho nên đơn vị đã cử rất nhiều đồng 

nghiệp cùng đi thi. Cha tôi là người cao tuổi nhất, đã năm mươi 

mấy tuổi mà vẫn phải đi thi. Tôi thấy tối tối cha tôi ở đó xem 

sách. Kết quả thi chỉ có một người thi đậu, những người trẻ tuổi 

hơn cha tôi đều không đậu, thế mà cha tôi lại thi đậu. Tôi thấy 

cha tôi không nói gì, nhưng chỉ nhìn vào hành động là chúng ta 

đã đủ khâm phục ông rồi. Vậy chúng ta là những người con thì 

có thể không hiếu học được không? Có thể thua cha của mình 

không? Cho nên trên làm dưới noi theo. Khi lòng hiếu học của 

chúng ta có thể duy trì không ngừng, tin rằng nhất định sẽ là một 

khởi đầu tốt cho gia đình của các vị.  

 



CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC  

Hoclamnguoi.edu.vn Page 107 

 

CHƯƠNG THỨ HAI 

XUẤT TẮC ĐỄ  
 

“Xuất tắc đễ”, chữ “xuất” ở đây có nghĩa là khi ra ngoài thì 

phải học tập “đễ”. “Đễ” bao hàm thái độ anh em thương yêu, 

kính trọng lẫn nhau, bao hàm thái độ lễ phép, tôn kính trưởng 

bối. Bởi vì anh em trong nhà mà có thể tương thân, tương ái, có 

thể đối xử lễ phép như vậy thì đương nhiên khi ra ngoài xã hội 

cũng sẽ mang theo thái độ này để đối nhân, xử thế. Nếu như 

trong nhà anh em thường xuyên cãi cọ với nhau, không giữ lễ 

nghĩa, vậy khi ra ngoài xã hội thì không thể có quy củ, phép tắc 

được. Cho nên để nhận biết một con người thì phải trực tiếp đến 

nhà của họ mới nhìn thấy rõ. Đó gọi là “không vào hang cọp thì 

làm sao bắt được cọp con”. Thật ra chúng ta có rất nhiều thói 

quen, hành vi đối nhân, xử thế của con người đều được nuôi 

dưỡng từ trong gia đình. Cho nên tại sao sự giáo dục trong gia 

đình lại mang tính chất quan trọng như vậy! Bởi vậy mới có câu 

“môn đăng hộ đối”. “Môn đăng” là cái gì? “Hộ đối” là cái gì? 

Quan trọng nhất là gia giáo, là đức hạnh. Nhưng hiện nay “môn 

đăng hộ đối” là gì? “Là tiền tài”! Sao các vị cũng biết vậy? Tôi 

thì ít kinh nghiệm hơn các vị. Bản chất là sai thì kết quả sẽ rất 

phiền phức. Cho nên “đức hạnh” mới là căn bản của gia đình, 

mới là căn bản của quốc gia, tuyệt đối không phải là tiền tài. 

Trong “Hiếu Kinh” có một đoạn giáo huấn rất quan trọng: 

“Giáo dân thân ái, mạc thiện ư hiếu. Giáo dân lễ thuận, mạc 

thiện ư đễ”. Cho nên chữ “đễ” còn bao hàm giáo huấn về lễ 

nghĩa. Khổng Phu Tử có nói: “Bất học lễ, vô dĩ lập”. 

Trong những bài giảng trước, tôi cũng đã báo cáo với các vị 

rằng do ngay từ nhỏ tôi đã hình thành một thói quen là chỉ cần có 

trưởng bối đến nhà tôi, khi tôi nghe được tiếng của họ thì cho dù 

đang làm bất kể việc gì, tôi cũng nhất định phải đi đến trước mặt 

họ, sau đó nói với họ rằng: “Cháu chào chú ạ! Cháu chào dì ạ!”. 
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Nụ cười của họ rất giống chú tôi. Trẻ nhỏ có lễ phép thì người 

lớn tuyệt đối vô cùng vui. Bởi vậy khi ngẩng đầu lên tôi thấy họ 

rất vui vẻ, và tôi cũng rất sung sướng. Bởi khi một người làm 

được một việc có đức hạnh thì kỳ thực niềm vui của họ đã từ 

trong nội tâm mà biểu lộ ra bên ngoài. Ở đây là do thái độ có lễ 

phép. Tôi đột nhiên hiểu được rằng vốn dĩ một người có gặp 

được quý nhân hay không thì ngay từ nhỏ đã được quyết định 

rồi. Các vị có tin không? 

Tôi và phụ huynh học sinh từng có một buổi tọa đàm giữa 

thầy giáo và phụ huynh. Tôi nói với họ: “Con cái của các vị sau 

này có gặp được quý nhân hay không, bây giờ tôi có thể đoán 

được”. Họ tròn mắt lên nhìn tôi, bởi vì người thời nay rất thực tế, 

khi nói đến con cái có thể gặp được quý nhân thì họ liền chú tâm 

ngay. “Con cái biết lễ phép thì đi đến đâu cũng được mọi người 

yêu mến. Ngược lại, con cái nếu như không biết lễ phép thì 

không những không gặp được quý nhân, không những không 

được giúp đỡ mà trong lời nói, hành động còn có thể gặp rất 

nhiều sự cản trở. Chúng sẽ cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao họ thấy 

mình lại cảm thấy ngứa mắt, tự chúng cũng không hiểu ra 

sao.”. Cho nên, lễ phép là rất quan trọng. 

Quý vị thân mến! Lễ phép quan trọng như vậy, vậy thì chúng 

ta phải dạy từ khi nào? Tôi thường hỏi phụ huynh học sinh rằng 

đi thi được thêm hai, ba điểm quan trọng hay dạy con cái có thái 

độ làm người, làm việc là quan trọng. Họ đều đáp: “Thái độ làm 

người, làm việc là quan trọng”. Phụ huynh đều cảm thấy làm 

người, làm việc là quan trọng nhưng đại đa số thời gian của con 

cái lại tập trung vào điểm số, vào thành tích. Cho nên việc quan 

trọng thì không được trì hoãn nữa! Trì hoãn nữa, khi con cái lớn 

lên rồi thì thói quen đã trở thành tự nhiên mất rồi. Cho nên có rất 

nhiều việc không thể trì hoãn được. Mặc dù chưa có con nhưng 

tôi cũng thấy lo lắng thay cho các vị. Cho nên chúng ta nhất định 

phải coi trọng bồi dưỡng những đức hạnh quan trọng nhưng có 
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ảnh hưởng đến cả cuộc đời của con cái. Có vậy chúng mới nhận 

được nhiều sự giúp đỡ. 

Chúng ta hãy suy xét xem, nếu như giữa con người với con 

người không có sự lễ phép thì sẽ xuất hiện tình huống gì? Ví dụ 

như lần trước tôi đi leo Trường Thành, bên trên Trường Thành có 

ghi một dòng chữ: “Không lên Trường Thành không phải là hảo 

hán”. Cho nên muốn làm hảo hán thì phải leo lên trên Trường 

Thành. Trên Trường Thành có một số cửa ải rất hẹp, chỉ có thể 

một người ở phía bên kia đi qua và một người của chúng tôi ở 

phía bên này đi lại. Nhưng có rất nhiều người không giữ quy củ, 

thế là cứ đi sang đường của người phía bên kia. Kết quả đã xảy 

ra là cả đám đông bị ách tắc trong cửa ải. Mấy vị thầy giáo trong 

trung tâm của chúng tôi thấy vậy thì biết là không được rồi, bởi 

vì người phía sau không biết được tình hình ở đây và họ cứ thế 

tiến lên, và phía bên kia cũng vậy, cứ thế tiến đến. Tới lúc đó 

chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Mấy thầy giáo chúng tôi lập tức 

đứng ra bắt đầu chỉ huy phân luồng giao thông. Người nào chen 

ngang thì được yêu cầu quay lại phía sau xếp hàng. Mấy người 

đó nhìn chúng tôi vì tưởng chúng tôi là nhân viên quản lý 

Trường Thành. Có những lúc cần chúng ta đứng ra để giải quyết 

vấn đề thì chúng ta phải đứng ra liền. Nếu không, đến lúc có vấn 

đề xảy ra, chúng ta có muốn đứng ra cũng không đứng ra được 

nữa. Cho nên nắm bắt đúng thời cơ là một điểm rất quan trọng. 

Sau đó thì cũng hết tắc nghẽn. Cho nên giữa con người với con 

người nếu như không biết giữ lễ phép, lịch sự thì rất dễ sinh ra 

sự ích kỷ, chỉ muốn lợi về mình, và rất có thể sẽ xảy ra xung đột. 

Vừa rồi tôi có đến Thiên Mục Sơn ở Hàng Châu giảng năm 

ngày. Khi xe chúng tôi đang lên núi thì phía bên kia có hai xe chạy 

lại. Chúng tôi thấy vậy liền chủ động tránh sang một bên để 

nhường cho họ đi trước. Chúng tôi thấy một trong hai chiếc xe này, 

chiếc thứ nhất vừa chạy qua, người trên xe rất vui vẻ, vẫy tay với 

chúng tôi. Chúng tôi cũng vẫy tay lại. Cho nên khi một người lịch 
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sự, lễ phép nhất định sẽ làm cho người khác cảm thấy như được 

tắm trong gió xuân. Biết như vậy cớ sao lại không làm? Chúng tôi 

đợi một lúc vẫn không thấy chiếc xe thứ hai đi qua. Cảm thấy rất 

khó hiểu nên chúng tôi cử người đi xem sao. Kết quả là chiếc xe 

thứ hai cũng dừng lại tránh sang một bên để đợi xe của chúng tôi đi 

qua. Thế là chúng tôi cho xe chạy qua, và người trên hai xe đều nở 

nụ cười rất tươi. Khi người với người đều lễ phép, lịch sự như vậy 

thì sẽ cảm nhận được rất là khoan khoái. Trước khi lên núi chúng 

tôi đã khảo sát dân tình, biểu hiện của người dân trên núi Thiên 

Mục Sơn rất đôn hậu và chất phác. Cho nên, chúng ta từ trong 

sinh hoạt có thể hiểu được rằng phải biết lễ phép, biết nhường 

nhịn thì mới có thể thuận lợi đi trên con đường đời, mới không 

bị tắc xe, không bị xung đột. Bởi vậy “giáo dân lễ thuận, mạc thiện 

ư đễ”, chúng ta hãy bắt đầu từ trong gia đình để thực hiện tình hữu 

ái, thực hiện lễ phép.  

 

7. HUYNH ĐẠO HỮU, ĐỆ ĐẠO CUNG. HUYNH ĐỆ MỤC, 

HIẾU TẠI TRUNG. TÀI VẬT KHINH, OÁN HÀ SANH. 

NGÔN NGỮ NHẪN, PHẨN TỰ MẪN 

Anh thương em, em kính anh 

Anh em thuận, hiếu trong đó. 

Tiền của nhẹ, oán nào sanh 

Lời nhường nhịn, tức giận mất 

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

7.1. Huynh đạo hữu, đệ đạo cung (Anh thương em, em kính 

anh) 

Anh em là anh em ruột thịt, là máu mủ ruột rà, là cùng cha 

mẹ sinh ra, cho nên anh chị em có thể là người đi chung lâu nhất 

với chúng ta trên con đường đời. Thiền sư Pháp Chiếu đã từng 

viết một bài “Từ” miêu tả tình huynh đệ gọi là: “Đồng khí kiên 
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chi các tự vinh, ta ta ngôn ngữ mặc thương tình, nhất hồi tương 

kiến nhất hồi lão, năng đắc kỷ thời vi huynh đệ. Đệ huynh đồng 

cư nhẫn tiện an, mạc nhân hào mạt khởi tranh đoan, nhãn tiền 

sinh tử hựu huynh đệ, lưu dữ nhi tôn tác dạng khán”. 

“Đồng khí liên chi các tự vinh”, anh em cũng giống như 

những cành cây của một thân cây.  

“Ta ta ngôn ngữ mạc thương tình”, sự đi lại tương giao giữa 

người với người, sự trao đổi giữa người trong một gia đình 

thường dùng nhất là ngôn ngữ. Cho nên khi nói cần phải nhẹ 

nhàng, phải hài hòa, tuyệt đối không được nói quá đà. Cho nên 

“Đệ Tử Quy” của chúng ta mới nói: “Ngôn ngữ nhẫn, phẫn tự 

mẫn” (lời nhường nhịn, tức giận mất). Sự xung đột giữa người 

với người đại đa số là lời nói không hợp.  

“Nhất hồi tương kiến, nhất hồi lão” chân thật là sau khi đã 

ba, bốn mươi tuổi thì mỗi khi nhìn thấy anh chị em là lại có  cảm 

giác như thế này: “Tóc của anh lại bạc hơn nữa rồi”.  

Cho nên “năng đắc kỷ thời vi huynh đệ”, chúng ta càng già 

đi thì biểu hiện rằng đường đời của chúng ta sắp đến phần cuối 

rồi, cho nên phải biết trân quý tình nghĩa này.  

“Đệ huynh đồng cư” là cùng ở chung với nhau, “nhẫn tiện 

an” phải biết được nhẫn nhịn nhau, khiêm nhường với nhau.  

“Mạc nhân hào mạt khởi tranh đoan”, không nên vì những 

việc nhỏ nhặt mà tranh chấp với nhau.  

“Nhãn tiền sinh tử”, bây giờ anh chị em đều đã có con cái 

rồi, chúng đều cũng có anh chị em. Chúng ta phải làm tấm 

gương em kính, anh nhường cho đời sau noi theo. Như vậy mới 

có thể “lưu dữ nhi tôn”, làm tấm gương tốt cho con cháu xem.  

Bài “Từ” này của Thiền sư Pháp Chiếu đáng để chúng ta 

thưởng thức một cách tỉ mỉ. Bài “Từ” này làm cho tôi nhớ đến 

lời cô giáo Dương Thục Phần từng nhắc nhở tôi rằng anh chị em 
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chân thật giống như những nhánh của một thân cây. Cho nên, cô 

thường nghĩ phải làm sao để cha cô được hoan hỷ, vui sướng. Cô 

nói duy nhất chỉ có con cháu ngoan hiền, hiếu thảo, con cháu đều 

phát triển tốt đẹp mới có thể làm cho cha cô được an ủi, vui 

sướng. Tấm lòng này của cô lúc nào cũng mong muốn cha cô, 

mẹ cô là thân cây càng ngày càng xum xuê, xanh tốt. Cho nên 

khi cô còn rất trẻ đã dạy cháu trai học thuộc Kinh điển của 

Thánh Hiền, và còn viết thư pháp nữa.  

Cô giáo Dương có mười tám người cháu, tất cả mười tám 

người cháu này đều được cô dạy bảo. Bởi cô có tấm lòng như 

vậy cho nên đời con cháu của cô rất ưu tú, có rất nhiều người là 

giáo viên, còn có mấy người là bác sỹ. Thật muốn có một gia tộc 

tốt đẹp thì trưởng bối phải dẫn đầu làm gương, phải chân thành 

bỏ công sức ra. Cho nên em kính, anh nhường không phải chỉ 

trong một đời của họ mà còn kéo dài đến đời con cháu sau này 

nữa. Cô Dương không có con, nhưng mỗi lần đến ngày của mẹ, 

ngày của cha thì nhà cô rất đông vui, bởi vì cô có tới mười tám 

người cháu, có thể còn nhiều hơn con cái của các vị một chút. 

Tôi đã từng ở nhà cô nửa năm. Vào những ngày này gia đình cô 

đặc biệt đông vui. Những người cháu đã từng được cô dạy bảo 

thì chân thật rất hiếu thảo với cô. 

Tôi còn có một người anh kết nghĩa, anh ấy cũng sống ở Đài 

Trung. Anh chị em của anh ấy cũng rất thương yêu nhau. Cứ thứ 

Bẩy, Chủ nhật khi có thời gian là không cần hẹn trước, họ đều 

chủ động về bên cạnh mẹ. Bởi cha anh mất sớm, cho nên nửa đời 

còn lại của mẹ đều là anh chị em của anh thường xuyên bên cạnh 

để bầu bạn với mẹ. Mấy năm trước mẹ của anh cũng qua đời, lúc 

bà qua đời tôi cũng tham gia tang lễ. Sau khi đi tôi rất cảm động 

vì thấy được tố chất của con cháu anh rất tốt. Cũng bởi anh chị 

em của anh ấy thương yêu nhau như vậy nên đã là tấm gương tốt 

cho con cháu học tập.  
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Tôi có thói quen khi nhìn thấy kết quả là phải tìm hiểu 

nguyên nhân. Anh ấy có nói với tôi rằng dù mẹ anh đã qua đời 

nhưng trong lòng anh cũng rất mãn nguyện, bởi vì trong mười 

mấy năm trời này anh đã rất cố gắng để từ chối những lần giao 

tiếp rượu chè vô vị, để được về bên cạnh mẹ bầu bạn với mẹ. 

Lúc mẹ qua đời, anh cũng cảm thấy được an ủi vì cảm thấy sự 

chọn lựa của mình là đúng. Cho nên, em kính, anh nhường nhất 

định sẽ là tấm gương cho con cháu noi theo. 

Tình anh chị em vào thời ngày xưa cũng làm cho rất nhiều 

người phải cảm động rơi lệ. Vào thời nhà Tấn có một đứa bé tên 

gọi là Sưu Cổn.  anh chị 

em của Sưu Cổn đã chết mất mấy người, còn lại một người đang 

ốm nằm trên giường. Tất cả trưởng bối của đứa bé muốn đem theo 

bọn trẻ còn khỏe mạnh để rời đi nơi khác. Nhưng kết quả Sưu 

Cổn không muốn bỏ đi. Sưu Cổn nói: “Cháu 

”. Trưởng bối của Sưu Cổn 

tiếp tục khuyên can: “  là rất nguy hiểm, chúng ta 

hãy đi thôi”. Sưu Cổn liền nói với trưởng bối: “Trời sinh cháu ra 

đã không sợ bệnh tật, các bác hãy để cháu ở lại!”. Các vị trưởng 

bối không khuyên được Sưu Cổn liền bỏ đi. Đứa bé này tự mình 

đi nấu thuốc cho anh, và vào ban đêm thường xuyên đứng trước 

linh vị của mấy người anh khác để khóc, để thương cảm. Bởi tấm 

lòng thương yêu đối với anh chị em như vậy, người anh của Sưu 

Cổn giống như là có kỳ tích xuất hiện đã khỏe trở lại. Tại sao 

bệnh dịch như vậy lại có thể bình phục được? Đó là tình thương 

yêu, sự quan tâm này đã làm cho hệ thống miễn dịch của người 

anh trai tăng thêm. Chúng ta đối với virus thì không phải là đánh 

nhau không đội trời chung với chúng, cho nên gọi là “giải độc” 

chứ không gọi là “tiêu độc”. Khi tâm niệm của chúng ta thuần 

chánh thì tự nhiên virus sẽ từ từ chuyển hoá. Cho nên, lòng 

yêu thương có thể giải được độc, lòng từ bi cũng có thể giải 

độc. Sau đó thì các vị trưởng bối của Sưu Cổn quay trở về. Khi 
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cha mẹ của Sưu Cổn quay về, nhìn thấy anh em Sưu Cổn vẫn còn 

sống thì cảm thấy rất vui mừng. 

Từ câu chuyện Sưu Cổn chúng ta có thể thấy được rằng tuy 

Sưu Cổn tuổi còn nhỏ nhưng đã được đọc sách Thánh Hiền. Cho 

nên trong nhân sinh quan của Sưu Cổn có một điều còn quan 

trọng hơn mạng sống. Đó là đạo nghĩa. Có thể hy sinh vì chính 

nghĩa, xả thân vì nghĩa lớn, b

nhân là như vậy, cho nên mới có thể viết ra được những câu 

chuyện làm cảm động lòng người mà mãi đến tận mấy ngàn

Đây là thái độ đối với anh chị em của Sưu Cổn vào thời nhà Tấn, 

tình anh em còn hơn tính mạng của mình. 

Vào thời nhà Đường có một vị quan tên gọi là Lý Tích. Thật 

ra ông không phải họ Lý mà là họ Từ, nhưng bởi ông có rất 

nhiều công lao với đất nước cho nên Lý Thế Dân ban cho ông 

theo họ của vua và gọi là Lý Tích. Bài giảng trước chúng ta cũng 

có nhắc tới Lý Thế Dân. Ông là một vị vua rất tôn trọng người 

hiền tài, cho nên ông cũng rất thành công. Có một lần Lý Tích bị 

bệnh, ngự y nói rằng: “Phải kiếm một bộ râu người để làm thuốc 

dẫn”. Đường Thái Tông (tức Lý Thế Dân) nghe xong liền lấy 

dao cắt một đoạn râu rồi đưa cho ngự y. Chuyện này đến tai Lý 

Tích. Lý Tích rất cảm động, lập tức quỳ trước mặt vua để cảm tạ 

sự thành tâm đối đãi của nhà vua đối với ông. Đây chân thật có 

thể nói rằng: “Anh hùng quý trọng anh hùng”. Lý Tích vừa là 

một vị trung thần lại là một người con hiếu thảo, và cũng rất yêu 

thương anh chị em. Tôi biết được như vậy là bởi đức hạnh của 

một người đều được xây dựng từ nền tảng “hiếu” và “đễ”. 

Khi đó Lý Tích cũng đã lớn tuổi, ông có một người chị. Chị 

ông bị bệnh, ông đi thăm chị ông. Thấy chị đang nấu cháo ông 

liền bảo người hầu tránh ra và tự mình giúp chị nấu cháo. Tướng 

mạo của người làm quan thời xưa đều có râu dài tới rốn. Lý Tích 
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ở đó nấu cháo, bởi gió to lại không cẩn thận nên lửa cháy vào 

râu, ông vội vàng dập tắt lửa. Chị ông ở bên cạnh thấy vậy liền 

nói: “Em trai à! Sao em phải khổ sở vậy! Trong nhà có rất nhiều 

ngư

không cần tự mình phải vất vả như vậy”. Lý Tích trả lời rằng: 

“Chị à! Tuổi của chị đã lớn như vậy, không biết em còn có bao 

nhiêu cơ hội để chăm sóc cho chị”. Khi Lý Tích nấu nồi cháo 

này thì trong lòng tràn đầy sự biết ơn, luôn luôn ghi nhớ rằng 

trong quá trình trưởng thành, chị đã dìu dắt ông bao nhiêu lần, và 

ông đều ghi nhớ ở trong lòng. 

Tôi cũng rất may mắn, tôi có hai người chị gái cũng luôn chăm 

sóc cho tôi. Người chị lớn cùng học một trường đại học với tôi. 

Còn nhớ có lần tôi không khỏe và phải uống thuốc Bắc. Gói thuốc 

Bắc đó rất to, và lại còn phải nấu hơn một tiếng đồng hồ, nấu từ 

một nồi nước to thành một bát nước nhỏ. Hồi đó tôi đang học đại 

học năm thứ nhất và sống trong ký túc xá. Trong ký túc xá không 

được sắc thuốc vì nhất định sẽ phá hoại quan hệ giao tiếp với người 

khác. Tất cả mọi người sẽ mang bảng kiến nghị đến trước cửa 

phòng ngủ của tôi để phản đối. Cho nên tôi không có cách gì để sắc 

thuốc. Chị gái tôi sống ở bên ngoài trường. Hàng ngày đều giúp tôi 

sắc thuốc hai lần, sáng một lần và tối một lần. Sau khi sắc thuốc 

 Đi đường xa như vậy 

mà chị còn phải bưng một bát thuốc nóng như thế đi đến ký túc xá 

của nam sinh. Trên tường lại còn viết một dòng chữ: “Nữ khách xin 

dừng bước!”. Chị không được vào cho nên đi đến bên cửa sổ phòng 

tôi gõ mấy cái rồi ra hiệu bảo tôi: “Ra uống thuốc!”.  

Tôi nhìn thấy tình cảnh như vậy thì bệnh cũng khỏi được 

một nửa, vội vàng chạy ra uống bát thuốc mang đầy sự quan tâm 

của người chị. Cho nên tình chị em rất là sâu đậm. Cũng bởi tình 

chị em sâu đậm như vậy cho nên chân thật đã làm cho cha mẹ tôi 

cảm thấy rất yên lòng. Cho nên “huynh đệ mục, hiếu tại trung” 
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(anh em thuận, hiếu trong đó). Bởi vì cha mẹ sẽ nghĩ s

vậy thì cha mẹ cũng rất là yên tâm.    

Cho nên gia đình chỉ cần có được em kính, anh nhường như 

thế này, tin rằng cả gia tộc nhất định sẽ có sự phát triển rất tốt. 

Hơn nữa, nếp sống “hiếu - đễ” như vậy không chỉ cảm động lòng 

người mà còn cảm động những loài vật nuôi trong nhà. Các vị có 

tin như vậy không?  

Vào thời nhà Tống có một người học trò tên là Trần Phưởng. 

Con cháu mười ba đời của ông đều sống chung trong một mái 

nhà, trong nhà có hơn bảy trăm nhân khẩu. Họ rất tôn kính lời di 

huấn của Tổ tiên nên đều không ra ở riêng. Hơn nữa họ cũng 

không thuê người ở, cho nên mọi việc nhà đều phải tự mình làm. 

Làm như vậy rất tốt! Bài trước chúng ta cũng từng nhắc đến rằng 

phải để con cái tập lao động thì chúng mới cảm nhận được sự 

biết ơn. Cho nên tập lao động là rất quan trọng. Nếu 

, 

phung phí. Hơn nữa chúng lại

lười biếng. Như vậy là vừa xa hoa, phung phí và 

lười biếng. 

lòng biết ơn. Một người không chăm chỉ lao động dẫn đến sẽ có 

rất nhiều thói quen xấu. Nh

họ về sau. Cho nên họ sẽ kiên trì giữ vững quy tắc. 

Tăng Quốc Phiên tiên sinh là người thời nhà Thanh, cũng 

được coi là một người làm quan to nhất trong 

tỉnh. Chức vị rất cao nhưng gia quy của ông, những việc nhà đều 

do con cháu đảm nhiệm. Những việc thuộc bổn phận của mình thì 

phải tự tay đi làm. Quyết định như vậy r
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người là con cháu của ông cũng rất thành công tên là Tăng Sỹ 

Cường, cũng thường xuyên đi khắp nơi để diễn giảng. Cho nên sự 

truyền thừa nếp sống gia đình là rất quan trọng. 

Khi con người có rất nhiều tiền, lại rất có quyền thế, chỉ cần 

anh ấy không có nguyên tắc thì gia đạo trong mấy đời về sau sẽ 

bị suy bại. Chúng ta đi nghiên cứu con cháu đời sau của Lâm 

Tắc Từ, của T , nhất định 

các vị sẽ hiểu được, gia quy của họ chân thật là nhìn rất xa, trông 

rất rộng. Còn gia phong của những nhà chỉ hai ba đời sau đã suy 

bại thì thường là gia phong của các thương nhân. Bởi khi có tiền, 

con người ta sẽ cảm thấy cái gì là lớn nhất? “Có tiền mua tiên 

cũng được”. Câu nói này sai hoàn toàn! Bởi khi có tiền, họ sẽ coi 

thường những người có học: “Anh học nhiều như vậy có gì là 

giỏi chứ, anh lại không có cuộc sống thoải mái như tôi”. Cái thái 

độ có lắm tiền, nhiều của rồi đi ức hiếp người khác này thì c

triệt để. 

Có một quyển sách viết rất hay gọi là: “Bảo Phú Pháp”, là 

phương pháp để cho tiền tài kéo dài đến đời con, đời cháu. Chỉ 

một mình các vị giữ được thì không phải là giỏi gì. Bởi các vị có 

thể giữ được nhưng có mang theo được không? Hai bàn tay trắng 

cũng không mang được gì. Chỉ khi con cháu thật sự có phúc 

phần, có trí tuệ thì mới là có bản lĩnh.  

Cháu ngoại của Tăng Quốc Phiên tiên sinh tên là Nhiếp Vân 

Đài tiên sinh. Ông sống trường kỳ ở Thượng Hải. Thượng Hải là 

một nơi rất phồn hoa, có rất nhiều thương nhân giàu có. Ông ở đó 

mấy chục năm và chứng kiến có rất nhiều người giàu có được một 

đời, hai đời là suy bại. Ông liền đi tìm hiểu nguyên nhân do đâu. 

Trong số đó có một thương nhân họ Châu. Ông ấy mở ngân hàng 

tư nhân, mở ở rất nhiều nơi, có rất nhiều tiền, tiền của có đến mấy 

trăm vạn ngân lượng. Có một lần xảy ra nạn lũ lụt tại nơi ông 

đang mở ngân hàng, nơi đó rất nghèo khổ. Cho nên người quản lý 

(quản lý chi nhánh ngân hàng ở nơi đó) có quyên góp năm trăm 
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lượng. Sở hữu mấy trăm vạn lượng mà chỉ quyên góp có năm 

trăm lượng thì không nhiều. Nhưng người quản lý này bị ông chủ 

Châu mắng cho một trận: “Sao anh lại lấy tiền của tôi để quyên 

góp?”. Ông chủ Châu này nói ông chỉ có một phương pháp để giữ 

tài sản, đó là tiền chỉ cần vào túi của ông thì không cho nó chảy ra 

ngoài nữa, đó là một chữ “tích”, tích góp tiền của”. 

Quý vị thân mến! Tích góp tiền của thì sẽ tổn thương đạo lý, 

tổn thương bổn phận làm người. Cho nên mới nói: “Tích tài táng 

đạo”. Tục ngữ có câu: “Một nhà no ấm thì nghìn nhà oán thán”. 

Nhà của các vị có lắm tiền, nhiều của như vậy, nhà hàng xóm sắp 

chết đói mà các vị lại không đi cứu tế thì họ sẽ oán thán các vị. 

Mấy ngày sau nếu như nhà các vị có hỏa hoạn thì họ sẽ đứng đó 

để xem: "Các vị thấy chưa! Điều mà mọi người mong muốn đã 

thành sự thật". Họ nhất định sẽ đứng đó mà nói: “Tốt quá rồi! 

Trời xanh có mắt!”. Nhưng nếu như các vị nơi nơi đều có thể bố 

thí cho họ và nếu các vị đều có thể tận lực trong cuộc sống, thậm 

chí trong sự giáo dục con cái của họ thì họ sẽ luôn luôn cảm ơn 

các vị. Nếu đột nhiên nhà các vị bị hỏa hoạn thì họ nhất định 

cũng sẽ chạy tới, và tranh nhau xem ai là người tạt gáo nước đầu 

tiên vào đám cháy. Có đúng vậy không? Bởi khi các vị bỏ công 

sức ra cho họ một cách chân thành thì họ sẽ cảm nhận được. Hơn 

nữa họ còn ghi nhớ mãi ở trong lòng, chỉ cần có cơ hội là sẽ báo 

đáp cho các vị. Đây gọi là “Ái nhân giả nhân hằng ái chi, kính 

nhân giả nhân hằng kính chi”. Cho nên chúng ta nhất định phải 

lĩnh hội trí tuệ của các vị Thánh Hiền ngày xưa. Cho nên tiền thì 

phải lưu thông, người xưa có câu: “Có nước là có tài”. Nếu như 

nước không lưu thông thì sẽ bốc mùi hôi. Tiền mà không lưu 

động thì sẽ xảy ra tác dụng phụ.  

Người thương nhân họ Châu này đến cuối đời của ông, lúc 

đó vào năm đầu Dân Quốc, tài sản của ông đổi được ba mươi 

triệu đồng. Có nhiều tiền không? Rất nhiều tiền. Ông có mười 

người cả con lẫn cháu. Ông chia ba mươi triệu đồng thành mười 



CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC  

Hoclamnguoi.edu.vn Page 119 

 

phần, mỗi người được ba triệu đồng. Kết quả qua sự quan sát của 

Nhiếp Vân Đài tiên sinh thì thấy rằng trong vòng có mấy chục 

năm trời, mười người con cháu của ông đều suy bại. Tất cả tiền 

của đều tiêu pha phung phí hết, thậm chí có người còn phải đứng 

đường xin ăn. Trong số đó cũng có một hai người còn có chút tu 

dưỡng, nhưng tiền tài cuối cùng cũng tiêu tán hết, đã có chút tu 

dưỡng như vậy rồi mà vẫn không giữ nổi tiền của. 

Từ câu chuyện này chúng ta mới hiểu được lời nói trong 

“Kinh Dịch” quả không ngoa chút nào. “Kinh Dịch” có nói rằng: 

“Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh”, nhà không tích thiện thì 

sẽ có tai ương giáng xuống. Từ điều này chúng ta có thể nhìn 

thấy có người cũng rất tốt, nhưng tại sao tai họa cứ dồn dập xảy 

đến với người này. Có lẽ là tai ương của Tổ tiên để lại chưa trả 

hết. Lúc đó các vị phải động viên họ kiên trì hành thiện thì nhất 

định sẽ xoay chuyển được tình thế, đợi đến khi tiêu tan hết tai 

ương thì nhất định sẽ có thiện báo xuất hiện. Có kiến thức như 

vậy thì mới có thể có được những người con cháu tốt. 

Cho nên Tăng Quốc Phiên cũng vậy, Trần Phưởng cũng thế, 

họ đều hiểu biết được một điều nhất định phải để con cháu tập 

lao động, cho nên không thuê người làm. Mỗi lần ăn cơm cũng 

là hơn bẩy trăm người cùng ăn, rất là đông vui, nhộn nhịp. Trong 

nhà của họ nuôi khoảng một trăm con chó, một trăm con chó này 

phải tập trung đông đủ thì mới được ăn cơm. Có một câu nói tả 

về tình trạng này là: “Một con chưa đến cả đàn không ăn”. Nếp 

sống “hiếu - đễ” này cảm động đến cả đàn chó trong nhà của họ. 

Nếu các vị là hàng xóm của họ, khi nhìn thấy cảnh tượng này các 

vị sẽ cảm thấy rất cảm động. Ngoài cảm động ra thì còn cảm 

thấy chúng ta không thể không bằng mấy con chó này, bởi trong 

nhà mình vẫn còn cãi nhau ầm ĩ.  

Cho nên sự việc này đã đến tai Hoàng Thượng. Hoàng 

Thượng cũng rất cảm động, lập tức miễn cho gia đình họ mọi lao 

dịch. Đó là những lao dịch mà nhân dân phải làm như đi xây 
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dựng một số công trình cho đất nước. Bởi vì Hoàng Đế cảm thấy 

gia đình này của họ sẽ là tấm gương tốt cho nên miễn lao dịch 

cho họ. Các vị xem, đức hạnh của con người có thể cảm động 

được loài động vật như chó, nhưng có người lại nói: “Tôi không 

tin”. Người thời nay thì rất khó để tin những điều cảm ứng như 

vậy. Tại sao ư? Bởi vì họ toàn lấy bụng dạ của người tiểu nhân 

để nói: “Tôi không có cảm ứng. Tại sao họ lại có?”. Đó là họ 

không đi nghĩ ý niệm của những vị Thánh nhân, Hiền triết này. 

Vào thời nhà Minh có một người học trò tên là Bao Thực 

Phu. 

phải về nhà thăm cha mẹ. Trên đường về gặp một con cọp, con 

cọp ngoạm lấy ông và tha ông đến một nơi khác để chuẩn bị ăn 

thịt ông. Bao Thực Phu không sợ hãi gì cả, bởi người tri thức 

thời xưa đều biết rằng: “Sống chết có số, giàu sang do trời”. Cho 

nên đối diện với sự sống chết họ không sợ hãi, nhưng rất thành 

khẩn, ông quỳ xuống nói với con cọp rằng: “Tôi bị ngài ăn thịt là 

số mệnh của tôi như vậy, nhưng bởi hiện nay tôi còn có cha mẹ 

già hơn bẩy mươi tuổi phải phụng dưỡng, có thể để cho tôi 

phụng dưỡng xong cho cha mẹ rồi tôi lại đến để ngài ăn”. Tấm 

lòng hiếu thảo này làm cho con cọp hung ác nhất cũng phải cảm 

động, con cọp liền đi mất.  

Cho nên người ở trong vùng gọi nơi đó là: “Bái hổ cương” 

để tưởng niệm Bao Thực Phu đã ở đó cầu khấn cọp và được cọp 

tha cho về nhà phụng dưỡng cha mẹ. Ngay như loài cọp hung 

ác nhất còn biế

vạn vật cũng có thể cảm động. Cho nên mới nói: “Vạn vật giao 

cảm, dĩ thành dĩ trung”, sự chân thành đến cực điểm thì trời đất 

cũng sẽ cảm động. 

Vào thời nhà Nguyên có một người học trò tên là Lý Trung. 

Hiếu hạnh của ông nổi danh khắp nước. Lúc đó trong thôn nơi 
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ông ở xảy ra động đất, tất cả nhà cửa đều đổ hết. T

nhà cửa đều đổ đến đó. Nhưng khi đến nhà ông tâm 

chấn chợt chia thành hai đường, sau khi đi qua nhà ông thì lại 

chập lại làm một. Đây là sự việc thật được lịch sử ghi chép lại. 

Chúng ta không thể không tin là có thật.  

Cho nên trong “Trung Dung” có nói: “Họa phúc tương chí”. 

Họa phúc của một người, là họa hay là phúc khi đến với ta thì từ 

đâu để phán đoán được? “Họa phúc tương chí, thiện tất tiên tri 

chi, bất thiện tất tiên tri chi”. Nếu như là việc thiện thì biết là 

phúc, bất thiện là họa. Cho nên hiếu hạnh của ông đã giúp cho 

ông tránh khỏi kiếp nạn đó. Chúng ta phải tin tưởng chân lý này, 

để mình đi con đường đời của mình một cách quang minh, lỗi 

lạc. Các vị có lòng tin rằng cuộc đời của các vị có thể gặp hung 

hóa cát không? Có! Rất tốt! Nào! Chúng ta hãy vỗ tay tán 

thưởng. 
 

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

7.2. Huynh đệ mục, hiếu tại trung (Anh em thuận, hiếu trong đó) 

thế nào? Chúng ta hãy nghĩ xem ví dụ như nhà của Trần Phưởng 

có tới bẩy trăm con người mà còn có thể sống với nhau hòa 

thuận. Hiện giờ gia đình chúng ta có ba người là đã không hợp 

nhau rồi.

Thậm chí chưa sinh con mà hai vợ chồng đã cãi nhau đến không 

thể giảng hòa được. Các vị nghĩ lại xem người ta có thể 

nhau hòa thuận là kết quả. 

đối xử bình đẳng” thì mới có được sự hòa 

thuận. Bình đẳng, “bình  Lòng người 

bình yên thì mới không xảy ra tranh chấp. Cho nên dạy bảo con 

cái của mình thì nhất định phải nắm bắt được nguyên tắc “tuyệt 

đối phải chăm sóc một cách bình đẳng”. Tuyệt đối chúng ta 

không được đối xử với con trưởng thì tốt nhưng con thứ lại 
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không bằng. Trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc chúng ta

cuối cùng tạo thành cái kết quả anh em cãi vã lẫn nhau, bởi vì 

lòng người bất bình thì sớm muộn cũng sẽ có tranh chấp. 

Chúng ta lại đi sâu vào tìm hiểu, ví

?

ư? Sai rồi! Các vị quá yêu chiều chúng, chúng sẽ càng ngày càng 

ích kỷ, là các vị hại chúng. Còn đứa con chúng ta không chú ý đến 

thì nội tâm của chúng sẽ không cân bằng, có lúc sẽ trở nên rất tiêu 

cực. Thế là các vị hại cả hai. Như vậy là không có lý trí. Cho nên 

“bình” là rất quan trọng. Tuy tôi là con trai độc nhất trong nhà, 

nhưng cha tôi đối xử với ba người con rất bình đẳng, khi thưởng 

đều thưởng như nhau, không cho tôi nhiều hơn. 

nên kiêu ngạo mất. 

Vào thời nhà Minh có một học trò tên là Trịnh Liêm. 

ời sống chung một mái nhà. Thời đại này 

của chúng ta nhiều nhất nghe nói tới là mấy đời? Ba đời? Ba đời 

là quá ít! Hồi tôi ở Đại Lục có nghe nói là có năm đời sống 

chung cùng một mái nhà. Trịnh Liêm là bẩy đời cùng một mái 

nhà. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương rất khâm phục ông, ban 

cho ông một tấm biển đề là: “Thiên hạ đệ nhất gia”, có hơn một 

nghìn người, khoảng một nghìn người ở chung. Ban cho ông tấm 

biển này còn tặng cho ông hai trái lê. Minh Thái Tổ cũng rất là 

thú vị, ông nghĩ: “Ta tặng hai trái lê, xe

”. Ông lại còn phái cẩm y vệ 

theo đằng sau để xem Trịnh Liêm xử lý việc này ra sao.  

Quý vị thân mến! Các vị sẽ xử lý ra sao?  

17
“Mang đi nấu có phải không?” Hãy vỗ tay tán thưởng vị 

bạn hữu này. Vị bạn hữu này có thể biết rằng nấu lê thì sẽ tốt cho 

                                                 
17

 Bắt đầu Tập 17 
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cổ họng! Phương pháp của Trịnh Liêm cũng giống với vị bạn

Nào! ”. Rất 

công bằng, lòng người đều rất bình yên, cảm thấy thật là công 

bằng. Những người họ hàng xa không thân lắm với Trịnh Liêm 

thì lại càng cảm thấy người trưởng bối này đáng được tôn trọng. 

Sau đó Minh Thái Tổ lại hỏi ông: “Khanh làm sao mà quản 

lý được một nghìn người này? Khanh đã dùng phương pháp gì 

vậy?”. Kết quả Trịnh Liêm đã trả lời bằng bốn chữ: “Bất thính 

phụ ngôn” (không nghe lời của phụ nữ). Các vị nữ giới

Tôi không muốn nghe nữa, tôi 

đi đây”. Chúng ta không thể giải nghĩa theo câu văn, vì mỗi một 

câu nói đều có ý nghĩa thời đại của nó.  

sách Thánh Hiền. Họ không lĩnh ngộ được tấm lòng của Thánh 

Hiền cho nên kh

làm cho người khác có lòng oán thán. Cho nên, oán thán sinh ra 

từ lòng ích kỷ. 

ở đó mà tranh đấu thì cả một nghìn con người sẽ tan rã.  

Nhưng thời nay phái nữ của chúng ta cũng đều đi học, trong lời 

nói cũng không đến nỗi tự tư, tự lợi. Cũng có khi nam giới lại ích 

kỷ hơn, chỉ biết nghĩ cho mình. Nếu như nam giới mà như vậy thì 

tính cách của anh ta sẽ giống như đàn bà. Cho nên câu nói này 

chúng ta phải hiểu theo nghĩa rộng, đó là: “

chấp”. Người ta có thể duy trì được một nghìn con người thì không 

phải là không có nguyên nhân. Tại sao con người lại muốn tranh 

chấp? Tại sao? Bởi họ cảm thấy rằng những thứ họ tranh được là 

của họ. Cho nên câu sau là phương pháp rất quan trọng để cho anh 

chị em, để gia đình sống hòa thuận với nhau.  
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7.3. Tài vật khinh, oán hà sinh (Tiền của nhẹ, oán nào sanh) 

Thời xưa có một đứa bé tên là Khổng Dung mới lên năm 

tuổi. Khi chia lê, đứa bé mang phần to nhường cho anh trai ăn. 

Kỳ thực thái độ như vậy là đúng đắn, bởi vì Khổng Dung làm 

việc nhà ít hơn anh trai. Hiện nay chúng ta đều nói: “Phải bình 

đẳng, phải bình đẳng với trẻ nhỏ!”. Câu nói này đúng hay sai? 

Câu nói này các vị thấy thế nào? Phải bình đẳng trong nhân cách. 

Các vị tôn trọng chúng là một cá thể mà không phải phụ thuộc 

vào bạn. Nhưng bởi chúng còn nhỏ, vậy xin hỏi: Kinh nghiệm 

trong cuộc sống của chúng có bình đẳng với các vị không? 

Không bình đẳng. Đúng vậy! Trí tuệ trong cuộc sống của chúng 

không bình đẳng với các vị nên các vị phải hướng dẫn chúng, 

phải dạy bảo chúng. Cho nên phải có tôn ti, trật tự thì chúng mới 

có lòng kính trọng đối với các vị. Nếu như cũng bình đẳng trong 

việc đi đứng nằm ngồi với các vị, vậy thì làm sao chúng có thể 

kính trọng với các vị? Cho nên chúng ta phải xem xét cho rõ 

ràng sự bình đẳng này. 

Trẻ nhỏ phải có tôn ti, trật tự thì chúng mới biết được: “Hoặc 

ăn uống, hoặc đi đứng, người lớn trước, người nhỏ sau”. Tại sao 

lại phải người lớn trước? Cha chưa về thì con cái chưa được ăn 

cơm. Đó là cảm niệm sự vất vả đối với cha, bởi vì gánh nặng của 

gia đình nằm trên vai người cha. Cho nên đây cũng là lễ nghĩa để 

con cái luôn luôn nghĩ đến sự vất vả của người cha. Nếu như 

người cha đi làm vẫn chưa về, con cái ngang nhiên không cần 

dùng bát đũa, cứ thế bốc thức ăn mà ăn thì về lâu về dài chúng sẽ 

học được là: “Chuyện ta ta làm!”. “Cẩu bất giáo, tính nãi 

thiên”. 

 tại sao ngày xưa mấy trăm con người còn 

có thể tuân thủ theo khuôn phép. Phương pháp của họ rốt cuộc là 

gì? Là “Đệ Tử Quy”. Nhưng phải thực hành thì các vị mới có 

được lợi ích.  
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Khổng Dung nhường phần lê to cho anh trai ăn, đây là “tài 

vật khinh” (tiền của nhẹ). Khi người anh nhận lấy phần to người 

em đưa cho thì sẽ càng yêu quý người em hơn. Người anh thấy 

người em luôn luôn nghĩ đến mình, thì người anh này càng ngày 

sẽ càng

cách hỷ xả đối với cái được gọi là “vật”. 

Vào thời kỳ Ngũ Đại có một người học trò tên là Trương Sỹ 

Tuyển. Cha ông mất sớm, ông được người chú nuôi lớn. Khi ông 

mười bẩy tuổi, người chú nói với ông: “Cháu đã lớn rồi, bây giờ 

chúng ta sẽ chia của cải Tổ tiên ra làm hai phần, cháu một phần, 

ta một phần”. Kết quả Trương Sỹ Tuyển nói với chú rằng: “Chú 

à! Chú có bẩy người con, cho nên tài sản phải chia làm tám 

phần”. Người chú nói: “Không được! Cháu là đại diện cho cha 

cháu, cho nên phải chia làm hai phần”. Lúc đó Trương Sỹ Tuyển 

mới có mười bẩy tuổi, nhưng ông rất kiên quyết, nhất định phải 

chia làm tám phần. Nhường nhịn như vậy liệu có thiệt thòi 

không? Nhường nhịn như vậy thì sẽ nhường ra đức hạnh của 

ông, nhường ra sự hòa thuận của gia đình, nhường ra lòng dạ bao 

dung của ông. Lòng dạ càng lớn thì phúc càng lớn.  

Cho nên khi ông vào kinh để thi, chợt có một vị thầy tướng 

đi đến xem thì thấy trên mặt ông sao lại có nhiều đường vân âm 

đức như vậy (đó là tích rất nhiều âm đức). Vị thầy tướng liền nói 

với ông rằng: “Lần này chắc chắn sẽ đỗ cao”. Quả nhiên như 

vậy, lần này ông thi đỗ rất cao. Tin rằng tấm gương của ông cũng 

truyền lại cho con cháu ông, và nhất định cũng sẽ đời đời phát 

triển vững bền. 

Các vị thấy đó, nhường nhịn như vậy thì sẽ tương ưng với 

tự tánh của mình. Khi con người hiểu được rằng: “Số có thì 

cuối cùng cũng sẽ có, số không có thì không nên cưỡng cầu”. 

Sau khi hiểu được đạo lý rồi thì tâm sẽ an, lý sẽ đắc, sẽ không 

còn suy tính thiệt hơn để mà thường xuyên đi tranh chấp với 

người khác. Phải hiểu rõ chân tướng của số mệnh. Chúng ta 
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nên đọc một quyển sách hay, đó là quyển “Liễu Phàm Tứ 

Huấn”. Khi đã hiểu rõ đạo lý thì lòng mới được yên, thì sẽ 

không đi tranh chấp nữa.  

Viên Liễu Phàm tiên sinh hồi còn nhỏ gặp được một vị tiên 

sinh biết xem tướng số tên là Khổng tiên sinh. Vị Khổng tiên 

sinh này là truyền nhân của “Hoàng Cực Số Chính Chuyền” 

Thiệu Tử của Trung Quốc, cho nên xem mệnh đặc biệt chuẩn 

xác. Quý vị chắc cũng có kinh nghiệm về tướng số? Có hay 

không? Nghe nói hiện nay đi xem tướng số mất rất nhiều tiền. 

Có phải vậy không? Nếu như xem tướng số mà đúng như vậy thì 

các vị thật đã uổng phí một đời! Không có thành tích gì cả! Bởi 

vì thể hiện rằng các vị đã không biết sử dụng cho tốt cuộc đời 

này. Tại sao lại đoán chuẩn xác như vậy? Bởi vì nghiệp thiện ác 

của một con người đều hiện ra trong cuộc sống của họ, cho nên 

mới đoán ra được. Cho nên một số người cảm thấy xem tướng số 

thật là chuẩn xác.  

Nhưng có một số người xem mệnh lại không chuẩn. Đó là 

những người nào? Có hai loại người xem tướng không chuẩn, 

một là người đại thiện, hai là người đại ác. Hành vi của đại đa 

số chúng ta đều là tiểu thiện, tiểu ác, sau đó lại không biết mở 

rộng tấm lòng, toàn nghĩ cho con, cho cháu, cho vợ, cho nhà 

cửa, tiền tài, đều là nghĩ về những thứ đó, cũng không có đại 

thiện gì và cũng không có đại ác gì. Cho nên số mệnh đoán 

được rất chuẩn.  

Thực ra số mệnh cũng có cộng trừ nhân chia. Ví dụ trong số 

mệnh của các vị có một chục triệu, các vị lại đi làm một số việc 

tiểu thiện thì một chục triệu sẽ cộng với năm mươi ngàn chẳng 

hạn, bởi vậy đoán rất là chuẩn. Nếu các vị đi làm một số việc 

tiểu ác thì sẽ biến thành chín triệu chín trăm năm mươi ngàn, cho 

nên cũng rất là chuẩn xác. Nhưng nếu như các vị làm rất nhiều 

việc thiện, ví dụ một chục triệu nhân với năm sẽ thành năm chục 

triệu, như thế tuyệt đối không chuẩn. Nếu như làm ra những 
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chuyện thương thiên hại lý thì một chục triệu chia cho năm sẽ 

thành hai triệu, như vậy là đoán cũng không chuẩn. 

Cho nên chúng ta phải hiểu được cho dù một người có dùng 

thủ đoạn phi pháp để cướp bóc tiền của, và anh ấy cướp được hai 

triệu, thì đó cũng là trong số mệnh của anh ta vốn có như vậy. 

Nhưng khi cướp được hai triệu thì anh ta lại ở đó mà dương dương 

tự đắc: “Mọi người xem tôi lợi hại chưa!”. Thật ra anh ta đã lỗ mất 

tám triệu rồi. Cho nên “Quân tử lạc đắc tác quân tử”, bởi vì được 

yên dạ, yên lòng mà “tiểu nhân oan uổng tác tiểu nhân”. Anh ta lấy 

được hai triệu nhưng không biết có còn mạng để mà tiêu không, 

bởi vì anh ta làm việc xấu vi phạm pháp luật, rất có thể không bao 

lâu nữa sẽ bị bắt vào tù. Những người như vậy rất nhiều. Bởi vì con 

người thời nay theo chủ nghĩa công lợi, có rất nhiều người trong 

tình huống nào đó mà thành ra bí quá hóa liều. 

Kỳ thực khi thấy những người như thế này chúng ta phải nên 

tiếc cho họ. Vì thật ra họ cũng là người đại phú, chỉ vì không 

được giáo dục tốt nên tự làm hỏng cả cuộc đời. Chúng ta đối với 

những người như thế này thì phải có tấm lòng xót thương. Bởi vì 

“tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô 

quái dã”, cha mẹ họ không dạy bảo họ, ông bà nội ngoại cũng 

không dạy bảo họ.  

Chúng ta hãy xem hiện nay, ví dụ khi tôi thi đậu làm thầy 

giáo, bạn bè người thân câu thứ nhất hỏi cái gì? “Lương tháng 

lĩnh được bao nhiêu?”. Cho nên tiền bối của họ không dạy cho 

họ hiểu rằng con người có thể tự tạo dựng số mệnh cho mình, chỉ 

cần bạn mở rộng tấm lòng. Tiền bối hoàn toàn không dạy họ 

những điều này mà chỉ dạy họ tham lam lợi lộc. Cho nên khi 

cám dỗ đến thì họ không có cách gì cưỡng lại được. Hiểu được 

số mệnh thì trong lòng sẽ yên ổn, bình thản thì các vị mới có thể 

“tài vật khinh, oán hà sinh” (tiền của nhẹ, oán nào sanh). Gia 

đình sẽ đầy ắp không khí vui vẻ, hòa thuận. 
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Vậy khi chúng ta gặp phải lúc học sinh đang tranh nhau thì 

phải làm sao? Hôm đó học sinh của một lớp được ăn hoa quả, 

ăn dưa hấu. Dưa hấu đã cắt sẵn để trên bàn. Có rất nhiều học 

sinh ăn cơm ngấu nghiến như hổ đói để sau khi ăn cơm xong 

còn chạy như bay ra cướp lấy miếng dưa to nhất. Quý vị thân 

mến! Nếu như là học sinh của các vị thì các vị phải làm gì khi 

nhìn thấy cảnh nhốn nháo, hỗn loạn này? Người thầy giáo này 

cũng rất điềm tĩnh, nhìn thấy cảnh nhốn nháo, hỗn loạn như 

vậy mà không nói năng gì, đợi cho học sinh ăn cơm xong và đi 

ngủ trưa. Đến buổi chiều khi vào tiết học đầu tiên người thầy 

giáo này mới nói: “Các em! Ví dụ hôm nay chúng ta tranh 

cướp miếng dưa hấu đầu tiên và cướp được miếng to nhất thì 

sẽ có kết quả gì? Có ảnh hưởng gì? Các em hãy nói thử xem”. 

Người thầy giáo này không chỉ ra ai là người đi cướp miếng to 

nhất là muốn để lối thoát cho học sinh đó. Kết quả có rất nhiều 

học sinh đều nói: “Người đó thật là ích kỷ nên mới tranh với 

mọi người miếng to nhất”. Người thầy lại nói tiếp: “Người như 

vậy các em có muốn làm bạn không?”. “Đương nhiên là không 

rồi!”. 

Thông qua tình thế này, người thầy muốn để bọn trẻ hiểu được 

rằng nhất cử, nhất động của chúng đều sẽ ảnh hưởng đến hình 

tượng của chúng trong lòng người khác. Nếu không, chúng sẽ mờ 

mắt vì lợi, bị dục vọng xúi giục chỉ muốn đi cướp phần to nhất mà 

không nghĩ được rằng việc mình làm sẽ có hậu quả ra sao. 

Người thầy lại nói tiếp: “Nếu như người học sinh này cướp 

được phần lớn nhất, học sinh này rất vui mừng và nhanh chóng ăn 

hết thì đảm bảo rất có hại cho dạ dày. Có đúng vậy không? Bởi vì 

ăn quá nhanh sẽ bị khó khăn trong tiêu hóa. Hơn nữa cướp được 

phần to nhất thì vui được bao lâu? Được một lúc. Nhưng hãy xem 

ánh mắt người khác nhìn người học sinh này như thế nào? Và lập 

tức người học sinh này sẽ cảm thấy ra sao? Cảm thấy rất khó chịu. 

Hơn nữa, hôm nay người học sinh này cướp được phần to nhất thì 
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lần sau lại muốn cướp được cái gì? Cũng là phần to nhất. Nhưng 

lần sau nếu như không cướp được thì người học sinh này cảm thấy 

rất đau khổ: “Tức chết đi được, không cướp được phần to nhất 

rồi”. Khi một người lúc nào cũng muốn giành phần tốt nhất về 

mình, khi không đạt được người đó có thể sẽ vắt óc suy tính để tìm 

cách ăn trộm hoặc ăn cướp”.  

Người thầy nói xong cũng không có kết luận gì mà để cho 

học sinh tự đi thảo luận. Kết quả là ngày hôm sau, lúc ăn dưa hấu 

tình hình đã khác hẳn. Khi lấy dưa các em toàn chọn những 

miếng bé nhất. Khi phụ huynh và thầy giáo chân thật chịu đi dạy 

bảo, thì con cái các vị sẽ rất dễ dàng tiếp thu. Cho nên được gọi 

là: “Tài vật khinh, oán hà sinh” (tiền của nhẹ, oán nào sanh). 

Một đứa trẻ thường xuyên biết nhường nhịn thì sẽ nhận được sự 

chiếu cố đặc biệt của trưởng bối. 
 

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

7.4. Ngôn ngữ nhẫn, phẫn tự mẫn (Lời nhường nhịn, tức giận 

mất) 

Con người với con người sống với nhau, tình trạng dễ xảy 

ra xung đột nhất chính là phương diện về lời nói. Một khi để 

xảy ra xung đột lời nói, thường các vị sẽ rất tức giận, “nhất 

niệm sân tâm khởi” thì sẽ kéo theo trăm vạn chướng ngại. 

Chướng ngại ở đâu? Chúng ta hãy suy xét thử xem dùng lời 

nói không tốt để nổi giận thì trăm vạn chướng ngại sẽ xuất 

hiện. “Cửa chướng ngại mở ra”, chướng ngại tâm lượng của 

chúng ta và cũng chướng ngại quan hệ tốt đẹp giữa người với 

người. Các vị bực mình trong năm phút nhưng phải mất bao 

nhiêu thời gian để tiêu trừ hậu quả không tốt do tức giận tạo 

ra? Cho nên mới gọi là “phẫn tư nan”. Câu nói “quân tử cửu 

tư” nhắc nhở chúng ta không được tức giận. Chúng ta phải cẩn 

thận! Bởi vì khi đã tức giận thì rất khó mà trở lại trạng thái 
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ban đầu, thậm chí có thể nói là không trở lại được. Cho nên 

gọi là “phẫn tư nan”. 

Tục ngữ có câu: “Lợi đao cát thể ngấn dị hợp”, dao sắc cắt 

thân thể chỉ một hai tuần lễ là có thể lành lại, nhưng “lời nói ác 

độc” thì sẽ để lại trong lòng người khác “hận khó tiêu”. Cuộc đời 

con người ngắn ngủi như vậy, tại sao lại không sống với nhau 

hòa thuận? Chúng ta thấy được kết quả như vậy thì phải từ từ tìm 

biện pháp để đối trị sự phẫn nộ của mình. Mà công phu đối trị 

phải luyện đến trình độ “nhẫn”.  

Chúng ta hãy xét xem cái gì là công phu của chữ “nhẫn”. 

Bên trên chữ “nhẫn” là chữ “đao”, bên dưới là chữ “tâm”. Ý nói 

dù người ta có lấy dao đâm vào tim các vị thì các vị vẫn không 

động đậy. Mặc cho họ có mắng chửi thế nào đi nữa các vị cũng 

không đối đáp lại, thì một bàn tay sẽ không thể vỗ thành tiếng 

được. Các vị có thể nhẫn nhịn đến trình độ như vậy thì có thể 

làm cho người xung quanh nể phục. Cho nên “nhẫn” là một 

học vấn to lớn. 

Các vị hãy luôn luôn thử nghiệm sức nhẫn nhịn của mình. Ví 

dụ như hiện giờ đang ngồi nghe giảng cũng là thử nghiệm sức 

nhẫn nại. Có đúng vậy không? Nhẫn nại không ngủ gật. Có một vị 

nữ sĩ nói với tôi rằng: “Thầy Thái à! Văn hóa Thánh Hiền rất hay. 

Nhưng sự nhẫn nhịn đó phải nhẫn nhịn đến bao giờ?”. Đối với 

chữ “nhẫn” cô ấy không biết phải làm sao. Tôi nói: “Nếu cô có 

tâm lý như vậy, tôi có thể đảm bảo, nhất định cô nhẫn nhịn cho 

đến khi núi lửa phun trào”. Ví dụ sau khi học xong bài giảng này, 

biết được vợ chồng cần phải thông cảm với nhau, cho nên sau khi 

về nhà thì cô rất chăm chỉ, bắt đầu quét nhà và dọn dẹp nhà cửa. 

Nhưng kết quả là chồng cũng không để ý đến, bởi khi cô quét nhà 

thì đều để ý xem chồng có để ý đến việc cô làm không. Quét được 

một tuần mà chồng vẫn không có phản ứng thì cô chợt tức giận vô 

cùng. Sau đó cô vứt chổi xuống đất nói: “Mình làm nhiều việc như 
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vậy chả lẽ anh ấy không nhìn thấy sao!”. Nếu như không nhẫn 

nhịn được, sự tức giận này sẽ bùng phát ra ngoài thì bao nhiêu 

công lao trước đây đều đổ sông, đổ biển hết. Chồng của cô sẽ nhìn 

cô với vẻ lạnh lùng và nói: “Còn nói là đi học cái gì? Đệ Tử 

Quy!”. Cho nên, công phu nhẫn nhịn là phải nhẫn nhịn cho khôn 

ngoan, nhẫn nhịn làm sao để có thể nghĩ cho đại cuộc.  

Bởi vì mỗi một con người, ví dụ như vợ chồng đều đến từ 

hai gia đình khác nhau, những thói quen sinh hoạt cũng khác 

nhau rất nhiều. Cho nên mới nói: “Băng đóng ba thước không 

phải do một ngày giá lạnh”. Chúng ta phải hiểu rằng để thay 

đổi tuyệt đối không phải chỉ một lần là xong. Lúc này các vị 

phải bình lặng lại! Người khác đúng hay sai là việc của người 

ta. Quan trọng là chúng ta có tận tụy hết bổn phận của chúng 

ta không? Việc đáng làm thì phải làm, cho nên làm cũng yên 

tâm thoải mái. Các vị dùng thân để dạy bảo thì tự nhiên sẽ tạo 

thành phản ứng dây chuyền. Điều kiện chín muồi thì sự việc tự 

nhiên thành công. Khi chúng ta hiểu được thì mới có thể bao 

dung.  

Bắt đầu từ hôm nay, khi các vị về nhà thì phải dạy con cái 

tính siêng năng, chăm chỉ, nhưng các vị cũng không nên vì thấy 

chúng không trở nên chăm chỉ ngay mà tức giận. Đây không phải 

là cái sai của con cái, mà là thái độ của chúng ta không đúng để 

thói quen tạo thành tự nhiên thì tất nhiên chúng ta phải trải qua 

một quá trình. Chúng ta nên thuận theo một cách tự nhiên, phải 

nhẫn nhịn để nghĩ cho đại cuộc. Bởi trong gia đình ví dụ vợ chồng 

thường hay cãi vã lẫn nhau, trong công ty thường xuyên cãi nhau 

với đồng nghiệp, thì không khí gia đình và công ty sẽ không tốt. 

Kết cục gia đình và công ty sẽ suy bại. Cho nên chúng ta có thể 

nhẫn nhịn là vì nghĩ cho đại cuộc. Một khi các vị có thể nơi nơi 

đều nhẫn nhịn được thì cũng có thể làm thức tỉnh lòng hổ thẹn của 

đối phương. Cho nên nhẫn nhịn thì phải nhẫn nhịn một cách khôn 

ngoan, nhẫn nhịn vì đại cuộc. 
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Khi chúng tôi diễn thuyết ở Bắc Kinh, có một vị nữ sĩ hơn 

năm mươi tuổi sau khi học xong câu “xuất tắc đễ” thì ngay hôm 

đó liền gọi điện cho em gái. Vì một cuộc cãi vã mà hai chị em đã 

hai năm không nói với nhau một lời. Sau khi bà ấy nghe xong thì 

cảm thấy mình đã sai nên lập tức gọi điện cho em gái. Em gái 

vừa nhấc máy, bà liền nói: “Em gái à! Chị xin lỗi!”. Kỳ thực khi 

bà vừa mới nói có ba chữ: “Chị xin lỗi!” thì em gái bà đã khóc òa 

lên. Thật ra cả hai người đều buồn phiền ở trong lòng. Tôi nói 

may mà mới hai năm, nếu cứ tiếp tục như vậy đảm bảo cả hai 

người sẽ ở trong hội của những người bị bệnh nguy hiểm như 

ung thư, tắc nghẽn mạch máu. Tội gì mà phải như vậy!  

Các vị thấy không? Chỉ một lời xin lỗi đã hóa giải được sự 

hiềm khích này. Khi đã được hóa giải thì không chỉ gánh nặng 

trong lòng hai chị em được bỏ xuống, mà gánh nặng trong lòng 

cha mẹ cũng được bỏ xuống. Cuộc đời chân thật có thể đạt được 

hạnh phúc viên mãn, cuộc sống của chúng ta nhất định sẽ càng 

ngày càng được viên mãn nếu chúng ta biết bỏ đi những thói 

quen xấu này, những cố chấp không tốt này. Bây giờ chúng ta 

phải học cách giảm bớt sự phẫn nộ, biết cách ngăn chặn nó.  

Quý vị thân mến! Các vị làm gì để ngăn chặn khi tức giận? 

Các vị dùng phương pháp gì? Nào! Chúng ta hãy cùng thảo luận. 

Mọi người đều có thể thấy người hiền tài thì muốn làm theo cho 

kịp họ, cùng nhau trau dồi nghiên cứu để học cái hay. Chúng ta 

dùng phương pháp nào? “Từ bi, thương xót”. Rất tốt! Đó là mở 

rộng tấm lòng, tự nhiên sẽ không còn chướng ngại. Còn có 

phương pháp nào khác không? Phương pháp này rất cao thâm, 

có lẽ tôi phải thực hành ba năm, năm năm. Cho nên để điều phục 

được sự giận dữ thì chân thật là rất quan trọng, bởi khi sự giận 

dữ của một người không được tiêu trừ thì nó sẽ chướng ngại cả 

trạng thái tâm sinh lý của người đó. 
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Ở Thượng Hải tôi đã từng thảo luận với rất nhiều người về 

vấn đề này. Họ đều nói rằng gọi điện thoại khóc lóc kể lể với 

người khác để phát tiết sự bực tức này. Tôi hỏi: “Vậy sau khi các 

vị kể lể xong thì cảm thấy thế nào?”. Họ nói: “Rất thoải mái!”. 

Tôi nói: “Các vị thì thoải mái rồi nhưng người nghe thì không 

thoải mái”. Người nghe khi nghe xong sẽ nghĩ: “Cuộc sống ngắn 

ngủi khổ sở như vậy, sao lại có nhiều sự xung đột như vậy?”. 

Cho nên chúng ta không thể vứt rác bừa bãi cho người khác. Có 

rất nhiều người giống như là thùng rác. Có hay không? Làm 

thùng rác có lúc sẽ xảy ra tình trạng là đến khi thùng rác đầy quá 

sẽ tràn ra ngoài.  

Các vị thấy đó! Có rất nhiều chuyên gia chữa bệnh tâm lý 

cho người khác, đến cuối cùng thì họ cũng sẽ ra sao? Cho nên 

chúng ta phải tiến đến cảnh giới cao hơn là phải biến thành lò đốt 

rác. Khi có rác đến thì ùm một cái là đốt cháy sạch. Việc này còn 

phải thông qua đức hạnh của chúng ta. Cũng giống như vị bạn 

hữu này vừa mới nói là: “Dùng lòng từ bi, nhân ái”. 

Đáp án thực ra nằm trong chữ Trung Quốc. Cho nên sau này 

đối với chữ Trung Quốc, chúng ta phải càng thêm tôn kính. Bởi 

vì Tổ tiên đã tạo ra một loại chữ duy nhất trên thế giới có thể 

diễn giải triết học của nhân sinh. Đó là chữ Trung Quốc. Ngoài 

ngôn ngữ này ra thì không còn ngôn ngữ nào khác có khả năng 

này. Chúng ta hãy thử phân tích chữ “nộ” xem, chữ tượng hình, 

hội ý, bên trên là chữ “nô” bên dưới là chữ “tâm”, thể hiện rằng 

khi một người tức giận thì anh ấy cam lòng làm nô lệ để cho 

những thói hư tật xấu xỏ mũi dắt đi, dắt sang hướng Đông thì 

anh ấy không dám đi sang hướng Tây. Chúng ta hãy quan sát, có 

rất nhiều người sau khi tức giận xong thì rất hối hận lại nghĩ: 

“Vừa rồi mình làm sao lại như vậy?”. Có đúng vậy không? 

Nhưng chúng ta cũng không có cách gì để lấy lại được. 

Có một người cha, ông có một đứa con có tính cách rất hay 

tức giận. Để dạy bảo đứa con, ông nói với nó rằng: “Bắt đầu từ 
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hôm nay, nếu như mỗi lần con tức giận thì hãy đem một cái đinh 

sắt đóng vào cây cột gỗ đằng sau vườn”. Vậy là cứ mỗi lần tức 

giận đứa bé lại mang một cái đinh sắt đóng lên cột gỗ. Những 

ngày đầu, một ngày cũng phải đóng năm sáu cái đinh. Kết quả khi 

đóng được mấy ngày thì đứa bé chợt giật mình, thấy đinh đóng 

trên cột dày đặc. Đứa bé chợt cảm thấy rằng: “Sao tính cách của 

mình lại xấu đến vậy!”. Kỳ thật có rất nhiều người tính cách rất 

xấu, nhưng họ thường nói: “Tính cách của tôi như vậy là tốt lắm 

rồi! Nếu là mấy năm trước đây thì không biết anh đã biến thành 

thứ gì rồi!”. Họ đều không biết rằng tính cách của họ rất xấu. 

Đứa bé này sau khi phát hiện ra liền bắt đầu giảm bớt đi, qua 

một thời gian thì không tức giận nữa. Cha đứa bé lại nói: “Chỉ 

cần hôm nay con không tức giận thì có thể nhổ một cái đinh sắt 

ra”. Đứa bé vừa nhổ cái đinh sắt ra vừa cảm thấy rất có thành 

quả, và hàng ngày cứ thế mà nhổ. Chợt một hôm thì nhổ hết, đứa 

bé rất hào hứng chạy lại nói với người cha rằng: “Con đã nhổ hết 

đinh rồi”. Người cha liền dẫn đứa con đi đến trước cây cột gỗ, 

ông nói: “Tuy con đã nhổ hết đinh sắt ra nhưng để lại rất nhiều 

lỗ thủng. Liệu nó có thể trở lại trạng thái ban đầu được nữa 

không? Không thể!”. Cho nên mới nói: “Dao sắc cắt da thịt còn 

có thể lành lại, lời nói ác độc làm tổn thương lòng người thì hận 

khó tiêu”. Đến lúc đó dù các vị có xin lỗi như thế nào cũng 

không lấy lại được quan hệ như ngày xưa.  

Cho nên khi chúng ta đã hiểu thì càng phải thêm cẩn thận. 

Lần sau khi vừa tức giận thì lập tức chúng ta phải nghĩ ngay đến 

“ngôn ngữ nhẫn, phẫn tự mẫn” (Lời nhường nhịn, tức giận mất). 

Câu Kinh văn này giống như một luồng ánh sáng chiếu vào trong 

đầu các vị. Các vị có làm được không? Phải buổi sáng một lần, 

buổi tối một lần nghiền ngẫm “Đệ Tử Quy” thì đảm bảo sẽ có 

hiệu quả như vậy.  

Ở Bắc Kinh có một vị bạn hữu, anh ấy chân thật đã làm được 

sáng một lần, tối một lần đọc “Đệ Tử Quy”. Anh ấy nói cái khó 
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sửa đổi nhất của anh là hay bóc mẽ điểm yếu của người khác. Ví 

dụ như ông chủ Lý có điểm yếu, bây giờ tuy đã học rồi nhưng 

một chốc, một lát không thể sửa được ngay. Cho nên khi anh ấy 

bất chợt muốn bóc mẽ điểm yếu của người khác thì câu Kinh văn 

này lại hiện ra, và thế là anh lập tức ngậm miệng lại không nói 

nữa. Rất có hiệu quả! Chúng ta cũng có thể ghi nhớ lấy câu Kinh 

văn này, hoặc ghi nhớ một cách đơn giản là “phẫn tư nan”.(Tức 

giận xong hối hận cũng muộn rồi). 

Con người phải có chí khí, tuyệt đối phải làm ông chủ của 

chính mình, không nên để cho những thói quen xấu này làm chủ 

số phận của chúng ta. Chúng ta phải có dũng khí để đối trị 

chúng, phải từ “nộ” (tức giận) chuyển sang “thứ” (tha thứ). Hai 

chữ này xem có giống nhau không? Rất giống! Chỉ cần gọt dũa 

một chút thì từ chữ “nộ” sẽ chuyển thành chữ “thứ” ngay. Bên 

trên chữ “thứ” là chữ “như”, bên dưới là chữ “tâm”, là một kiểu 

chữ tượng hình, hội ý, biểu hiện đặt mình vào địa vị của người 

khác. Từ góc độ của người khác để xem xét sự việc thì sự tức 

giận của các vị có thể sẽ giảm đi một nửa.  

Trong quá trình tôi dạy học, một số học sinh có hành vi thực 

sự là hơi bướng bỉnh. Khi chúng ta thấy vậy thì đều cảm thấy 

rằng: “Tại sao lớn như vậy rồi mà còn có những hành vi như 

thế?”. Nhưng chúng ta không thể chỉ xoay quanh ở kết quả, mà 

phải đi tìm hiểu nguyên nhân. Thường những đứa trẻ này, khi 

chúng tôi đi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của chúng thì thấy 

chúng sao đáng thương đến vậy! Vì không có người chăm sóc 

nên mới tạo thành thói quen xấu như vậy. Lúc bấy giờ các vị sẽ 

từ “tức giận” mà chuyển thành “tha thứ”, từ “giận dữ” chuyển 

thành “từ bi”. 

Tôi đã từng dạy ở một trường học, có một học sinh ăn cắp 

tiền, ăn cắp không ít tiền, những một trăm ngàn đồng. Thực ra 

đứa bé đó chỉ muốn rút tờ một ngàn đồng thôi. Hôm đó có một 

vị đồng nghiệp của tôi nhận được một số tiền, có lẽ là bọn trẻ 
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nghe được tin đó. Bởi vậy là trưởng bối thì trong lời ăn, tiếng 

nói chúng ta phải hết sức cẩn thận. Cho nên mới nói tiền tài 

không được để lộ ra ngoài. Tiền tài mà để lộ ra ngoài thì sẽ tạo 

cho bọn trẻ có động cơ để phạm sai lầm. Đứa bé này chỉ muốn 

rút một tờ tiền, nhưng vì rút trộm trong tình thế cấp bách. Mà 

vị đồng nghiệp này cũng rất cảnh giác, cho nên phát hiện đứa 

bé vẫn còn ở trong trường thì liền lập tức quay lại, gọi đứa bé 

đứng lại nói: “Em hãy quay lại đây cho tôi!”. Bởi cũng hy 

vọng cho đứa bé này một bài học, cho nên vị ấy đã thông báo 

với cảnh sát đến để viết biên bản, mong rằng đứa bé ghi nhớ 

lấy bài học này.  

Sau khi sự việc xảy ra, đứa bé ngồi ở lối vào cầu thang. Lúc 

đó tôi cũng không có tiết dạy, tôi đi ngang qua chỗ đứa bé. 

Nhìn thấy lưng của đứa bé, tuy không nhìn thấy mặt nhưng tôi 

cũng cảm thấy đứa bé rất thê lương. Tôi đi đến bên cạnh và 

ngồi xuống bên đứa bé. Lúc này không nói câu nào còn tốt hơn 

mở lời, đầu tiên phải để cho đứa bé tĩnh tâm lại. Cuối cùng 

khoảng hơn một phút sau, đứa bé bắt đầu nói: “Thầy giáo! Em 

rất muốn chết!”. Cuộc đời giống như một vở kịch, chúng ta là 

những người thầy giáo thì cũng phải biết diễn kịch. Các vị 

không nên vừa nghe thấy đứa bé nói rất muốn chết thì vội vàng 

nói: “Không được chết!”. Không nên như vậy, mà phải bình 

tĩnh. Tôi liền hỏi đứa bé: “Tại sao em lại muốn chết?” để đứa 

bé tự nói ra nguyên nhân. Đứa bé liền nói: “Thầy giáo à! Bởi vì 

không có ai thích em, mọi người đều ghét bỏ em”. Tâm trạng 

của đứa bé không được tốt, cho nên chúng ta phải biết an ủi 

đúng lúc. Tôi liền hỏi: “Vị thầy giáo nào? Thầy giáo trợ giảng 

có ghét em không?”. Bởi vì trong trường có hai vị thầy giáo đối 

với đứa bé rất tốt. Một vị là thầy giáo trợ giảng. Còn một vị nữa 

là ai? Chắc các vị không biết? Chúng ta không thể nói về mình 

trước, vì như vậy có vẻ không khiêm tốn, cho nên phải nói vị 

thầy giáo kia trước.  
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Đứa bé nghe xong tâm trạng tốt lên một chút. Tôi lại nói: 

“Vậy thầy Thái có ghét bỏ em không?”. Đứa bé lắc lắc đầu, tâm 

trạng ổn định hơn. Tôi liền tâm sự với đứa bé, tôi nói: “Người ta 

không thích em là bởi nguyên nhân gì?”. Đứa bé nói: “Bởi vì em 

đánh người, em mắng chửi người”. “Vậy thì em đừng có đánh 

người, đừng mắng chửi người nữa thì người ta sẽ lại thích em.”. 

Kết quả đứa bé đã nói một câu làm tôi cảm thấy rất sâu sắc, đứa 

bé nói: “Thầy giáo à! Em rất muốn sửa đổi, nhưng em sửa không 

được”. Đây là một đứa bé học lớp 6, đứa bé đã cảm thấy không 

thể điều khiển được cuộc đời của nó. Cho nên chúng ta không 

thể để cho bọn trẻ có thói quen xấu. Khi bọn trẻ của chúng ta đã 

bị những thói quen xấu điều khiển thì cuộc đời chúng thật không 

thể lường trước được. 

Tôi liền giao ước với đứa bé này. Tôi lấy một quyển vở, bên 

trái viết chữ “thiện”, bên phải viết chữ “ác”. Chúng ta hãy học 

tập “công quá cách”. Tôi nói với đứa bé: “Hôm nay em làm được 

điều gì tốt thì viết vào bên này, làm những việc gì không tốt thì tự 

mình viết bên kia, để yêu cầu mình ngày mai sẽ tốt hơn hôm 

nay”. Thực tế mà nói, hành vi, thói quen này của đứa bé đã hơn 

mười năm rồi, các vị muốn sửa đổi nó mà chỉ cần có ba năm thì 

các vị cũng đã là thầy giáo nổi tiếng một thời rồi. Cho nên chúng 

ta chân thật cần phải kiên nhẫn để bao dung. Các vị có thể từ 

“giận dữ” chuyển thành tấm lòng “khoan dung”, khi các vị lúc 

nào cũng có thể khoan dung thì tin rằng cả cuộc đời của các vị 

cũng sẽ có nhiều thay đổi. 

Bởi vì chúng ta đã lĩnh hội được rất nhiều tấm gương của 

Thánh Hiền. Bây giờ chúng ta đọc lại một lần câu này để cảm 

nhận ý của nó xem có khác trước không: 

“Huynh đạo hữu, đệ đạo cung. Huynh đệ mục, hiếu tại 

trung. Tài vật khinh, oán hà sinh. Ngôn ngữ nhẫn, phẫn tự mẫn” 

(Anh thương em, em kính anh. Anh em thuận, hiếu trong đó. Tiền 

của nhẹ, oán nào sanh. Lời nhường nhịn, tức giận mất) 
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8. HOẶC ẨM THỰC, HOẶC TỌA TẨU. TRƯỞNG GIẢ 

TRÊN, ẤU GIẢ HẬU. TRƯỞNG HÔ NHÂN, TỨC ĐẠI 

KHIẾU. NHÂN BẤT TẠI, KỶ TỨC ĐÁO 

Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng 

Người lớn trước, người nhỏ sau. 

Lớn gọi người, liền gọi thay 

Người không có, mình làm thay. 
 

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

8.1. Hoặc ẩm thực, hoặc tọa tẩu (Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng) 

Làm con cái thì chúng phải biết tôn kính người trưởng bối. 

Lòng cung kính này được thực hiện trong từng li, từng tí một 

của cuộc sống. Hơn nữa câu này cũng chỉ ra mấy động tác. 

Thứ nhất là trong ăn uống, khi con cái nhìn thấy thức ăn thì 

phải gắp cho các bậc trưởng bối trước, đức hạnh của chúng sẽ 

được tăng lên trong quá trình gắp thức ăn này. Tôi có một học 

sinh mới bảy tuổi, trước kia đều do ông bà nội gắp thức ăn cho 

nó. Sau khi nó đến học Kinh điển được một tuần lễ, thì nó chủ 

động gắp thức ăn cho người thân trong gia đình. Người trong 

nhà thấy vậy rất là vui vẻ, càng thêm công nhận đối với văn 

hóa Thánh Hiền. Người thời nay rất thực tế. Cho nên chúng ta 

cũng cần dạy bảo tốt bọn trẻ, thì bọn trẻ về nhà sẽ khiến phụ 

huynh làm theo. 

Nhưng để cho giáo dục trong gia đình chân thật có được 

bước phát triển tốt, còn phải bắt đầu từ những người phụ huynh. 

Bài giảng lần trước chúng ta có nói rằng: “Dạy con cái thì trước 

tiên là phải dạy mình trước”. Điều này rất quan trọng, bởi vì trên 

làm gương, dưới noi theo. Nếu như hôm nay con cái của các vị 

thực hiện theo “Đệ Tử Quy” mà cha mẹ lại không học, không 

thực hiện, thì con cái có cam tâm không? Ví dụ như trong “Đệ 
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Tử Quy” có nói: “Trí quan phục, hữu định vị. Vật loạn đốn, trí ô 

uế” (Nón  quần áo, để cố định. Chớ để bừa , tránh dơ bẩn), 

nhưng người cha vừa về đến nhà liền cởi tất vứt ra rồi nằm 

xuống, lấy báo ra xem. Con cái sẽ cảm thấy rằng: “Sao lại như 

vậy? Bảo mình thực hiện mà cha lại không thực hiện!”. Vậy thì 

con cái không cam tâm! Nếu như các vị là người mẹ thì phải làm 

sao? Tình huống này có khả năng sẽ xảy ra. Phải làm sao bây 

giờ? Tôi lại có thói quen xấu rồi. Đó là người làm thầy giáo thì 

rất thích đưa ra câu hỏi. Người mẹ lập tức đi đến nói: “Anh 

không biết là con đang học “Đệ Tử Quy” sao? Mau chóng nhặt 

lên đi!”. Như vậy chồng của các vị có thể sẽ nói: “Quên cái “Đệ 

Tử Quy” kia đi!”.  

Có một người mẹ, bà nói với con trai rằng: “Cha làm việc 

cả ngày rất vất vả, con hãy giúp cha một việc nhặt đôi tất kia 

đi. Con xem! Cha mệt nhọc như vậy rồi”. Dùng thái độ như 

vậy thì con cái có thể sẽ chấp nhận được, bởi chân thật là 

người cha mới đi làm về. Thế là đứa con nhặt đôi tất lên. 

Người chồng nhìn thấy vậy thì cảm thấy đúng. Như vậy 

không phải là đều toàn vẹn sao! Cho nên chân thật khi hiểu 

được tình người thì có thể tạo thành những câu chuyện hay 

trong cuộc sống. 

8.2. Trưởng giả trên, ấu giả hậu (Người lớn trước, người nhỏ sau) 

Ngồi cũng vậy, đi đứng cũng vậy, người hậu bối đều nên 

ngồi sau, đi sau. Cho nên khi chúng tôi ở Hải Khẩu, ở Thẩm 

Quyến, những đứa trẻ sau khi học xong “Đệ Tử Quy” thì chân 

thật khi đi thang máy đều bấm nút rồi nhường cho thầy giáo đi 

trước. Nhưng chúng tôi nói với chúng rằng: “Đi thang máy thì để 

các em đi trước”. Tại sao vậy? Bởi vì các em còn nhỏ, có lúc cửa 

thang máy không điều khiển được thì sẽ rất nguy hiểm. Cho nên 

tuy nguyên tắc là như vậy nhưng cũng phải ứng biến linh hoạt 

mới được.  
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Có một đứa bé theo mấy vị thầy giáo chúng tôi cùng đi 

Thẩm Quyến diễn thuyết. Đứa bé này cũng rất không đơn giản, 

đã học Kinh điển Thánh Hiền mấy năm rồi. Mặt của đứa bé tròn 

trĩnh, hai tai rất to. Tôi nhìn thấy như vậy thì cảm thấy nó là 

người rất có phước. Làm sao được gọi là có phước lớn nhất? Có 

thể nghe lời giảng của Thánh Hiền thì đó là đại phước của 

cuộc đời. Khi mấy vị thầy giáo chúng tôi đi diễn giảng thì có 

một người tặng chúng tôi một hộp bánh. Bên trong có mười 

miếng bánh rất là ngon, mỗi người được một miếng và đều ăn 

hết. Đứa bé ở trong phòng liền chạy ra và nói: “Cái bánh này 

thật là ngon! Còn miếng nào không vậy?”. Kết quả là đã ăn hết 

chín miếng còn lại một miếng. Đứa bé liền chạy lại cầm miếng 

bánh lên, sau đó mang đến trước mặt tôi, nó nói:  “Miếng bánh 

này phải dành cho thầy Thái”. Nó không những biết nhường cho 

người trưởng bối ăn trước mà còn biết phán đoán là nên nhường 

cho ai trước. 

Các vị hãy xem, những đứa bé học lễ nghĩa thì có ngốc 

không? Tuyệt đối không ngốc! Những đứa bé học lễ nghĩa thì 

nơi nơi chúng đều biết kính trọng người khác, biết nghĩ cho 

người khác, bộ não chuyển động rất linh hoạt. Người thời nay 

thường hiểu sai về từ “hoạt bát”. Như thế nào mới được gọi là 

“hoạt bát”? Chạy nhảy không ngừng nghỉ ở đó thì được gọi là 

“hoạt bát” sao? Lúc chúng tôi xếp hàng ở sân bay, có rất nhiều 

trẻ nhỏ đứng ngồi không yên, ở đó mà chạy đi, chạy lại. Người 

hành khách đứng đằng sau còn nói: “Đứa bé này thật là hoạt 

bát!”. Đó mà gọi là “hoạt bát” ư! Đó phải gọi là tùy tiện, không 

có gia giáo. “Hoạt bát” chân thật là tư tưởng phát triển, nơi nơi 

đều biết nghĩ cho người khác. Đó mới chân thật là “hoạt bát”! 

Cho nên người học lễ nghĩa thì tuyệt đối không thể học đến ngố 

người đi. 

“Hoặc ẩm thực, hoặc tọa tẩu. Trưởng giả trên, ấu giả 

hậu”(Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng. Người lớn trước, người nhỏ 
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sau), thói quen này ảnh hưởng đến lòng cung kính của trẻ nhỏ. 

Thói quen này có thể sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp 

sau này của bọn trẻ. Các vị có tin như vậy không? Tôi đã từng 

nói chuyện với một hiệu trưởng trường mẫu giáo. Vị hiệu trưởng 

này nói với tôi rằng ông mời một số giáo viên chỉ hơn hai mươi 

tuổi đến dạy trong trường. Ông kể rằng có một lần có một vị 

khách từ Quảng Đông đến. Ông tiếp đãi vị khách Quảng Đông 

này và cũng mời mấy vị giáo viên cùng đi ăn cơm. Mấy vị giáo 

viên này là người Hồ Nam. Người Hồ Nam thích ăn cay, còn 

người Quảng Đông thì không thích ăn cay lắm. Mời khách 

Quảng Đông thì phải gọi món Quảng Đông. Sau khi gọi xong và 

bắt đầu ăn thì mấy vị giáo viên ở đó mà nói: “Món này sao khó 

ăn vậy! Món kia khó ăn thế!” 

Ông hiệu trưởng dẫn họ đến là để chăm sóc, tiếp đãi 

khách. Nhưng kết quả họ lại đến để phá rối. Khó khăn lắm 

mới bưng lên một món ăn cay thì người hiệu trưởng xoay ngay 

đến trước mặt người khách. Người khách vừa mới gắp một 

miếng thì mấy vị giáo viên đã xoay món ăn đó đến trước mặt 

mình và bắt đầu ăn. Vị hiệu trưởng xoay lại đến trước mặt 

khách thì mấy người giáo viên này lại xoay nó lại. Những 

nhân viên như vậy liệu các vị còn dám sử dụng nữa không? 

Chỉ có phá đám là giỏi! 

Cho nên khi một đứa trẻ rất lễ phép, các vị nhờ chúng làm 

việc gì thì cũng rất yên tâm. Lãnh đạo dẫn nhân viên đi ăn tiệc thì 

đều dẫn những người biết gắp thức ăn, biết rót rượu cho khách, 

đều dẫn những người này đi. Có đúng vậy không? Đúng! Cho nên 

khi rót rượu cũng phải rót thật tự nhiên. Như vậy chứng tỏ rằng từ 

nhỏ bạn đã biết phụng sự những người trưởng bối. Có thái độ như 

vậy là đã trải sẵn đường cho con cái của các vị sau này.  
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Bài giảng trước chúng ta đã nói đến vế thứ hai là “xuất tắc 

đễ”, cũng nhắc tới “huynh đạo hữu, đệ đạo cung, huynh đệ mục, 

hiếu tại trung” (Anh thương em, em kính anh. Anh em thuận, 

hiếu trong đó). Tục ngữ có nói: “Gia đình hòa thuận thì vạn sự 

đều hưng vượng. Anh em đồng lòng thì đất đá cũng biến thành 

vàng ròng”. Thực sự khi không khí trong gia đình hòa thuận thì 

nếp sống gia đình nhất định sẽ thịnh vượng, sự nghiệp nhất định 

cũng sẽ hưng vượng. Có rất nhiều đứa bé sau khi nghe xong 

những câu chuyện về những tấm gương Thánh Hiền ngày xưa, 

thì chúng cũng biết noi theo những tấm gương đó và làm theo. 

Nghe xong câu chuyện “Khổng Dung nhường lê”, chúng về nhà 

và cũng làm theo như vậy. Có một người chị cũng rất khẳng 

khái, nhường lê cho em trai ăn trong khi chỉ có một quả lê. Kết 

quả là người em cứ ăn từng miếng to một. Khi ăn đã quá một 

nửa trái lê thì người chị này không nhẫn nại được nữa liền cướp 

miếng lê lại. Người mẹ thấy tình trạng như vậy, bà liền gọi điện 

thoại nói cho thầy giáo biết. Đây là một sự hợp tác giữa phụ 

huynh và thầy giáo rất tốt. Bởi vì mỗi câu Kinh văn mà bọn trẻ 

chưa thể làm theo hết được thì cần phải dạy bảo lâu dài. 

Hôm sau người thầy giáo liền kể một câu chuyện cho bọn 

trẻ. Chuyện kể rằng vào thời nhà Hán có hai anh em trai, một 

người tên là Triệu Hiếu, một người tên là Triệu Lễ, Triệu Hiếu là 

anh. Thật bất hạnh khi Triệu Lễ bị bọn cướp bắt đi. Sau khi 

người anh biết được liền lập tức tìm đến sơn trại và đi thẳng vào 

đại bản doanh của bọn cướp. Vừa lúc bọn cướp đang rất đói, 

định đem người em trai giết thịt để ăn, người anh thấy vậy rất lo 

lắng, liền chạy đến trước mặt đám cướp và nói rằng: “Em trai tôi 

bị bệnh, người lại gầy gò. Các vị đừng ăn nó, hãy ăn tôi đây 

này! Tôi béo tốt hơn, người lại khoẻ mạnh”. Người em thấy anh 

mình nói như vậy thì cũng rất lo cho anh, liền đẩy người anh ra 

và nói: “Tôi bị các vị bắt được là số mệnh của tôi nó thế. Cho 
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nên tôi bị các vị ăn thịt là đúng rồi, tuyệt đối không thể liên luỵ 

đến anh tôi”. Hai anh em ở đó mà tranh nhau được chết, được 

chết thay cho nhau. Lúc này bọn cướp nhìn thấy vậy thì rất  cảm 

động, thế là thả người em ra.  

“Các em à! Triệu Hiếu và Triệu Lễ ngay cả cái gì cũng có 

thể vì anh em mà tình nguyện hy sinh? Tình nguyện hy sinh cả 

tính mạng. Vậy thì chúng ta có nên vì một trái táo, một trái lê mà 

cãi nhau với anh chị em của mình không? Chúng ta phải noi 

theo tinh thần của những vị Thánh Hiền ngày xưa này. Hơn nữa, 

tinh thần không tiếc mạng sống hy sinh cho anh em của Triệu 

Hiếu và Triệu Lễ đã truyền đến tai Hoàng Thượng. Hoàng 

Thượng liền cho hai anh em họ làm quan để cai quản nhân dân. 

Cho nên họ rất có phước về sau. Tại sao Hoàng Thượng lại để 

cho họ làm quan? Các em hãy xem, anh em mà biết yêu thương 

nhau như vậy thì nhất định sẽ hiếu thảo với cha mẹ. Người có 

đức hạnh như vậy khi ra làm quan nhất định sẽ yêu thương nhân 

dân. Bởi vì “giáo dĩ hiếu”, họ sẽ “kính thiên hạ chi vi nhân phụ 

giả dã”, sẽ kính trọng tất cả những người làm cha mẹ trong 

thiên hạ. “Giáo dĩ đệ”, họ sẽ “kính thiên hạ chi vi nhân huynh 

giả dã”, cũng sẽ kính trọng anh chị em của tất cả mọi người”.  

Cho nên chúng ta cũng phải thông qua cơ hội giáo dục này 

để hướng dẫn bọn trẻ. Khi bọn trẻ có những biểu hiện tốt thì 

chúng ta cũng nên khen ngợi. Ngoài ra còn có một đứa bé, bạn 

học của đứa bé này bị đứt quai dép. Đứa bé này có một đôi dép 

hơi bị rách một chút nên đã thay một đôi dép mới, nhưng vì tiếc 

rẻ đôi dép hơi bị rách này cho nên không vứt đi mà để dưới gầm 

giường. Có lẽ đứa bé đã học được câu: “Vật yếm cố, vật hỷ tân” 

(Chớ ghét cũ, không thích mới), cho nên có cảm tình với đôi dép 

cũ, không lỡ vứt nó đi mà để dưới gầm giường. Khi đôi dép của 

bạn học bị hỏng không đi được nữa, thầy giáo liền nói với đứa 

bé: “Em hãy mang đôi dép cũ ra cho bạn đi”. Đây có phải là 

giúp đỡ bạn học không? Đúng vậy. Nếu không thì bạn học sẽ 
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không có dép đi, mà trời mùa đông lại rất lạnh. Sau đó, những 

người thầy giáo chúng tôi đã phát hiện ra đứa bé đi đôi dép cũ, 

còn đôi dép mới thì ở dưới chân của người bạn học. Quả thật 

chúng tôi là những người lớn cũng học được một bài học. Các vị 

thấy không, đứa bé đó đã chân thật làm được câu: “Tài vật khinh, 

oán hà sinh” (Tiền của nhẹ, oán nào sanh). Người bạn học nhất 

định sẽ cảm nhận được rằng đứa bé rất chiếu cố bạn học. 

Cho nên chúng tôi lập tức khen ngợi đứa bé này, nói rằng đứa 

bé chân thật là học trò tốt của Khổng Phu Tử. Tiếp đến chúng tôi 

tiến thêm một bước, giao ước với đứa bé rằng ở đây bé là anh cả, 

cho nên từ nay về sau nhất định phải làm gương tốt cho mọi 

người. Chúng ta khen ngợi đứa bé, và còn không quên để cho đứa 

bé có quyết tâm, không quên để cho đứa bé nâng cao tầm định vị 

của nó. Cho nên khen ngợi trẻ nhỏ cũng là một học vấn. Chúng ta 

thường nghe có một câu nói như thế này: “Tiểu thời liễu liễu, đại 

vị tất giai” (Khi còn nhỏ hiểu mồn một, lớn lên chưa chắc giỏi). 

Thật là kỳ lạ là tại sao khi bé rất giỏi giang, năng lực tốt như vậy, 

nhưng đến khi trưởng thành thì lại không thấy có sự phát triển tốt? 

Đây là một kết quả. Nguyên nhân do đâu? Chúng ta không thể chỉ 

dừng ở cái kết quả, như vậy thì có sống cũng không được rõ ràng, 

minh bạch. Các vị cảm thấy thế nào? Có phải đây là do không có 

tấm gương để noi theo? Đây là nguyên nhân rất quan trọng. 

Chúng ta có thể suy xét kỹ càng vấn đề này. 

Có một người cha nói rằng: “Khi con trai tôi hai tuổi, tôi 

cảm thấy nó có thể làm lãnh đạo đất nước. Đến khi con trai tôi 

học cấp hai, tôi cảm thấy nó thi đỗ đại học là tốt lắm rồi. Nhưng 

khi con trai học cấp ba, tôi lại cảm thấy học xong thì đi làm là 

tốt hơn cả”. Tại sao lại kém xa như vậy? Sự kỳ vọng của người 

cha đối với người con càng ngày càng thấp đi thì con cái không 

thể xuất sắc được. Khi phụ huynh không có tấm gương để con 

cái noi theo thì chúng sẽ không có chí hướng, từ từ sẽ buông 

xuôi. Cho nên tại sao khi bắt đầu học, chúng ta đã nhấn mạnh 



CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC  

Hoclamnguoi.edu.vn Page 145 

 

rằng: “Học quý lập chí”. Hơn nữa mục đích học để có năng lực 

là ở đâu? Điều này phải cẩn thận ngay từ đầu. Vậy mục đích bọn 

trẻ học để có được năng lực là ở đâu? Tại sao lại phải học cho có 

khả năng? Chúng ta mới đầu có nói: “Đọc sách chí tại Thánh 

Hiền”. Nhưng người thời nay thì: “Đọc sách chí tại kiếm tiền”. 

Mục tiêu bị sai thì có thể dẫn tới kết quả tốt được không? Cho 

nên, khi mới bắt đầu thì phải có quan niệm hướng dẫn đúng đắn 

mới được. 

Tại sao “tiểu thời liễu liễu” (Khi còn nhỏ hiểu mồn một), rất 

có bản lĩnh, đến cuối cùng thì lại “đại vị tất giai” (lớn lên chưa 

chắc giỏi), bởi vì có rất nhiều bản lĩnh đều làm để đem ra khoe 

khoang. Tại sao phải “đối tôn trưởng, vật kiến năng” (với người 

lớn, chớ khoe tài)? Từ nhỏ, con cái các vị đã học được một ít 

tiếng Anh, có một số năng lực, phụ huynh dẫn chúng đến mọi 

nơi để biểu diễn. Trong trái tim non nớt của nó sẽ cảm thấy nó 

làm sao? “Đó! Mọi người xem! Người lớn còn phải vỗ tay khen 

ngợi mình! Người lớn còn phải học tập theo mình, còn bảo rằng 

mình rất giỏi!”. Những lời khen mà nghe nhiều rồi thì những 

lời khuyên sẽ không còn nghe lọt lỗ tai nữa. Cho nên khen 

ngợi người khác thì cũng phải dùng lý trí, cũng phải có trí tuệ 

mới được. Điều này chính bản thân tôi cũng từng có kinh 

nghiệm, và cũng nhìn thấy ở nơi người khác, sau đó mở Kinh 

điển ra để chứng thực. 

"Khúc Lễ" có nói tới, chúng ta có thể mở “Lễ Ký”, “Khúc 

Lễ Đệ Nhất”, trang thứ nhất có viết: “Ngạo bất khả trưởng, dục 

bất khả túng, chí bất khả mãn, lạc bất khả cực”. 

Chúng ta hãy xem bốn câu này xem người thời nay có phạm 

phải không?  

Thứ nhất: "Ngạo bất khả trưởng"  

Con người chỉ cần nổi lên lòng ngạo mạn thì không có cách 

gì để học hỏi và anh ấy sẽ khó mà trưởng thành hơn nữa. Nếu 

như từ nhỏ bọn trẻ đã rất ngạo mạn thì cuộc đời này rất khó có 
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thể thành đạt. Cho nên tại sao nói: “Tiểu thời liễu liễu”, nếu như 

lúc nhỏ cũng bởi có những tài này mà sinh lòng kiêu ngạo thì sẽ 

rất phiền phức. Bởi vì sự quan trọng của học vấn là phải chịu 

khó học hỏi, quan trọng ở thái độ khiêm nhường. Như vậy thì 

anh ấy mới hiểu biết được một điều: “Nhân ngoại hữu nhân, 

thiên ngoại hữu thiên”.  

Thứ hai: “Dục bất khả túng” 

Trò chơi làm mất chí hướng. Các vị xem, hiện nay có rất 

nhiều bài học xương máu không phải đã bày ra trước mắt đó sao.  

Thứ ba: “Chí bất khả mãn” 

Trẻ em thời nay không có chí hướng, thường là du thủ, du thực, 

cảm thấy rất vô vị. Cho nên “chí đương tồn cao viễn”, con người 

phải có chí hướng cao xa thì cuộc đời của anh ấy mới phong phú. 

Anh ta sẽ luôn luôn cảm thấy phải nâng cao trình độ của chính 

mình thì mới có thể phục vụ cho xã hội, phục vụ cho người khác.  

Thứ tư: “Lạc bất khả cực, lạc cực sinh bi” 

Khi một đứa trẻ không biết hạn chế, không có chừng mực, 

khi chơi thì không cần biết đến ai nữa, rất có thể sẽ tăng cao sự 

nguy hiểm xuất hiện đối với bản thân. Tổ tiên chúng ta mấy ngàn 

năm trước đã đem những lời giáo huấn này viết trong Kinh văn. 

Tổ tiên chúng ta đã rất xứng đáng với chúng ta thì chúng ta cũng 

không thể có lỗi với Tổ tiên được. 

Hồi đó tôi còn nhỏ, bởi vì tôi là cháu trưởng cho nên nhận 

được rất nhiều lời tán thưởng. Mục đích khi tôi làm một việc là 

gì vậy? “Là lời khen thưởng”. Các vị sao cũng biết vậy?  Vì 

thường để ý xem người khác có chú ý đến việc mình làm 

không, cho nên tôi trở thành sống trong những lời khen, trong 

những tiếng vỗ tay. Khi học đại học có một lần tôi lên bục diễn 

giảng, năm đó tôi đang học đại học năm thứ tư. Sau khi nghe 

tôi diễn giảng xong, có một vị trưởng bối đã cao hứng nói với 

tôi: “Em đúng là người sống trong những tiếng vỗ tay!”. Ông 
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khen ngợi tôi, nhưng khi nghe câu nói đó thì tôi chợt ngẫm lại 

mình: Nếu như không có những tiếng vỗ tay đó thì liệu tôi có 

làm hay không? Không làm! Nhưng rất là kỳ lạ, tôi nhận ra có 

những việc rất quan trọng trong cuộc sống đều không có những 

tiếng vỗ tay. Hơn nữa khi một người chỉ sống trong những 

tiếng vỗ tay thì người đó sẽ coi trọng sự hơn thua. Cuộc 

sống như vậy tuyệt đối sẽ không được thanh thản, tự tại. 

Cho nên tôi bắt đầu sửa đổi. Bởi vì trước đây nghe quá nhiều 

lời khen, cho nên chỉ cần một câu phê bình thì trong lòng cảm 

thấy rất khó chịu. Bởi vậy tôi luôn luôn phải niệm một câu Kinh 

văn trong “Đệ Tử Quy” là: “Văn dự khổng, văn quá hân. Trực 

lượng sĩ, tiệm tương thân” (Nghe khen sợ, nghe lỗi vui. Người 

hiền lương, dần gần gũi). Thực sự là chúng ta chỉ có hai con mắt, 

hai cái tai thì có thể nhìn thấy bao nhiêu? Nghe được bao nhiêu? 

Hơn nữa khi chúng ta có lòng khiêm tốn thì các vị có biết rằng, 

sẽ có biết bao nhiêu là đôi mắt nhìn đường giúp chúng ta, có biết 

bao đôi tai nghe tin tức giùm chúng ta, thậm chí nghe được 

những cái khuyết điểm của chúng ta nữa. Cho nên trẻ em phải 

khiêm tốn mà không được kiêu căng.  

Chúng ta khen ngợi bọn trẻ là khen ngợi phẩm hạnh tốt 

của chúng, chứ không phải khen ngợi tài năng của chúng. 

Nếu chúng ta khen ngợi tài năng mà khen nhiều quá thì nhất định 

sẽ có vấn đề. Còn có rất nhiều phụ huynh lại còn khen ngợi: 

“Sao lại xinh thế!”. Chúng ta khen đẹp để làm gì? Khen chúng 

xinh đẹp thì giúp ích gì cho chúng? Các vị nói với chúng: “Khí 

chất của con rất tốt, có phải ngày nào cũng đọc “Đệ Tử Quy” 

không? Có phải lúc nào cũng lễ phép với trưởng bối?”. Như vậy 

mới có thể “thành ư trung, hình ư ngoại”.  

Có rất nhiều đứa trẻ ngay từ nhỏ đã như vậy. Ví dụ như nói 

về một đứa bé gái, rất nhiều người lớn nhìn thấy đều khen: 

“Ngũ quan có thể như vậy thật là xinh, mũi ra mũi, miệng ra 
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miệng!”. Đứa bé gái này được các vị khen như vậy trong hai, ba 

năm trời thì hàng ngày nó nhất định phải mang theo một thứ 

bên mình. “Đó là chiếc gương”. Sao các vị biết được vậy? 

Trong trường mẫu giáo có hai chị em, người chị và người em 

trai đều rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp của đứa bé gái hấp dẫn một số 

trưởng bối. Người ta khi nhìn thấy cô bé thì đều khen cô bé 

xinh. Cho nên cô bé này cứ học được nửa chừng thì lại lấy 

gương ra soi. Thế là thành tích học tập của cô bé thua xa người 

em trai. Bởi vì cô bé chỉ chú trọng đến vẻ bề ngoài, thường 

không chuyên chú đến sự suy nghĩ, luôn luôn nghĩ xem người 

khác có để ý đến mình không. Đứa bé như vậy thì sau này sẽ 

thường đi theo con đường có cuộc sống hư vinh, cuộc sống xa 

hoa, phù phiếm. Bởi vậy, không nên khen ngợi vẻ đẹp của trẻ 

nhỏ, không nên thường xuyên khen ngợi tài năng của trẻ 

nhỏ, mà phải khen ngợi đức hạnh của chúng.  

Hơn nữa cho dù các vị có khen ngợi cái tài năng thì cũng 

nên hướng dẫn chúng mục đích có tài năng là để làm gì. Có tài 

năng, ví dụ như chúng gảy đàn tranh rất hay, mục đích là để 

biểu diễn cho người khác nghe, sau đó để cho chúng cảm thấy 

rằng chúng rất giỏi ư? Như vậy là không đúng! Nếu như chúng 

ta hướng dẫn chúng như vậy thì kỹ thuật gảy đàn tranh của 

đứa bé này nhất định sẽ không có tiến bộ thêm nữa. Nhưng 

nếu như chúng ta hướng dẫn chúng rằng đó là: “Di phong dịch 

tục, mạc thiện ư nhạc”. Cho nên các con học gảy đàn tranh, 

học gảy đàn cổ nhất định phải dùng tấm lòng chân thành để 

học, thì mới có thể gảy ra được những bản nhạc có ích lợi cho 

công chúng. Khi chúng đã có mục tiêu như vậy thì tâm trạng 

của chúng sẽ khác hoàn toàn.  

Khi các vị khen ngợi đức hạnh của chúng, ví dụ như “Con 

thật là hiếu thuận!”, thì sự hiếu thuận sẽ tỷ lệ thuận với chúng. 

Chúng sẽ càng làm càng cảm thấy có động lực, điều này không 

có tác dụng phụ. Cho nên khen ngợi phải dựa trên đức hạnh 
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mà khen ngợi. Tiêu chuẩn của đức hạnh là ở “Đệ Tử Quy”, phải 

đi sâu vào để nắm được cương lĩnh. Cho nên, các vị phải đọc 

thuộc “Đệ Tử Quy”, nghe cho rõ, đọc cho thuộc. Chúng ta cũng 

đã có tuổi rồi, nói phải học thuộc lòng thì cũng hơi khó, cho nên 

chỉ cần đọc thuộc. 

Có một bà mẹ dắt đứa con gái đi ra phố mua đồ thì gặp một 

người bạn. Người bạn này hỏi bé gái: “Sao con chưa đi học?”. 

Đứa bé còn nhỏ cho nên liền hỏi lại mẹ: “Mẹ ơi! Đi học để làm 

gì?”. Kết quả người bạn này liền nói: “Đi học thì có thể kiếm 

được nhiều tiền”. Tốt rồi! Phải cẩn thận từ buổi ban đầu. Nếu 

như các vị là người mẹ thì phải làm sao? Thời nay giá trị quan 

như vậy chiếm tỷ lệ rất lớn! Người mẹ này liền nắm lấy cơ hội, 

bà đưa mắt cho người bạn ra hiệu đừng nói tiếp nữa. Rồi bà nói 

với con gái: “Đi học quan trọng nhất là để học tài năng, bởi vì 

sau khi có tài năng chúng ta mới có thể giúp đỡ được người 

khác, có thể cống hiến cho xã hội. Chúng ta cần phải ghi nhớ 

rằng: “Một quốc gia, một xã hội là một thể thống nhất phải hỗ 

trợ lẫn nhau”.  

Khi trẻ nhỏ cảm nhận được xã hội là phải giúp đỡ lẫn nhau, 

một khi thái độ này của chúng đã hình thành thì khi đối mặt với 

người của các ngành nghề chúng sẽ tôn trọng, sẽ biết cảm ơn. 

Nhưng nếu như mục đích học tài năng của chúng chỉ để kiếm 

được nhiều tiền, thì sau này chúng nhìn những ngành nghề với 

con mắt gì? “Nghề này kiếm được bao nhiêu tiền?”. Chúng sẽ 

khinh khi những ngành nghề kiếm được ít tiền. Trong lòng có sự 

thiên lệch về mục đích đối với học vấn thì sẽ đi ngược đường với 

đạo đức, với học vấn ngay.  

Cho nên người mẹ này đã hướng dẫn con gái, nói rằng  

phải học tài năng. Học tài năng thì rất trừu tượng. Con gái thì 

còn nhỏ như vậy. Bởi vì họ vừa ở trong siêu thị đi ra và mua 

được một ít bánh bao chay, cho nên người mẹ lập tức nói: “Thì 

giống như chú lúc nãy đó, bởi vì chú ấy có tài năng, chú ấy 



GIẢNG GIẢI ĐỆ TỬ QUY - PHÉP TẮC NGƯỜI CON 

Hoclamnguoi.edu.vn Page 150 

 

biết làm bánh bao chay, chú ấy có thể giúp chúng ta làm bánh 

bao chay để chúng ta có đồ ăn. Cho nên chúng ta phải cảm ơn 

chú ấy. Nhưng để cảm ơn chú ấy, chúng ta có thể mang con 

gấu, đồ chơi của con để tặng cho chú ấy không? Hay tặng chú 

ấy chiếc xe đồ chơi của con? Chú ấy chưa chắc đã nhận. Cho 

nên chúng ta cảm ơn chú ấy thì đưa một ít tiền để cảm ơn chú 

ấy. Chú ấy có thể dùng số tiền này để mua những thứ chú ấy 

cần”. Lấy lý do như vậy để hướng dẫn cho con cái mục đích 

của sự học tập là làm tăng thêm tài năng để phục vụ người 

khác. Khi trẻ nhỏ có được thái độ như vậy chúng sẽ không dễ 

gì mà kiêu ngạo. 

Tôi cũng từng thấy một người bạn hai mươi mấy tuổi. Lần 

đầu gặp anh ấy, thấy anh ấy cao hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, và cũng 

đã học sách Thánh Hiền. Chúng tôi xem xong đều rất vui mừng. 

Bởi vì anh ấy còn học trước tôi nên tôi cũng mừng thay cho anh, 

tôi liền khen ngợi anh một hồi, nói: “Anh thật hiếm có!”. Và cứ 

khen ngợi như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt thì có thể khen ngợi hết 

lời như vậy được không? Không được!  

Cho nên lời nói thì phải thận trọng. Tôi đã không làm tốt, 

đã không kìm nén được tâm trạng vui mừng của mình, đã khen 

ngợi anh ấy hết lời. Sau đó sống cùng nhau hơn một tuần, tôi 

quan sát thấy những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt của anh không 

được thích đáng lắm. Bởi vì anh ấy kém tôi không ít tuổi, cho 

nên chúng tôi cũng giữ lấy thái độ tôi là người anh cả của anh 

ấy và cũng lấy mặt vui vẻ và lời nhẹ nhàng để góp ý với anh 

ấy, “di ngô sắc, nhu ngô thanh” (mặt ta vui, lời ta dịu). Kết 

quả khi tôi vừa nói ra thì sắc mặt anh ấy liền thay đổi. Tôi 

cũng là người rất nhạy bén. Thực ra là định khuyên nhủ, 

nhưng khuyên được một nửa thì tôi dừng lại. Bởi nếu như anh 

ấy không nghe, lúc đó sẽ tạo ra tình thế căng thẳng thì lần sau 

rất khó mà nói chuyện với nhau. Từ câu chuyện này, tôi cũng 

lĩnh hội được một điều: Khen ngợi người khác thì phải dựa 
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vào đức hạnh để khen ngợi. Nếu không thì chân thật là 

người được khen sẽ mê muội trong những tiếng khen ngợi 

mà quên mất mình. 

Chúng ta khen ngợi một đứa bé vì nó dám lấy đôi dép mới 

của mình để cho bạn học đi. Chúng ta cũng tiến thêm một bước 

giao hẹn với nó sau này sẽ làm tấm gương tốt về đạo đức và 

phẩm hạnh cho mọi người noi theo. Cho nên tại sao người anh cả 

thời ngày xưa lại rất là ưu tú, cũng rất biết đảm đương trách 

nhiệm. Tại sao vậy? Ngay từ nhỏ cha mẹ đã giao hẹn với chúng 

rằng: “Cha mẹ làm việc rất vất vả, rất khó nhọc, ở nhà con phải 

chăm sóc, dạy bảo các em”. Khi chúng có được sự giao ước, 

được giao trách nhiệm thì năng lực tự nhiên sẽ tăng trưởng 

nhanh chóng. Cho nên trong quá trình chúng ta dạy bọn trẻ câu 

Kinh văn này, cũng sẽ có rất nhiều cơ hội chúng ta có thể tận 

dụng được để dạy bảo. 

“Hoặc ẩm thực, hoặc tọa tẩu. Trưởng giả trên, ấu giả hậu” 

(Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng. Người lớn trước, người nhỏ sau), 

kỳ thực tuy lễ nghi này chỉ là một chi tiết nhỏ trong cuộc sống, 

nhưng điều quan trọng nhất của nó là tạo cho bọn trẻ có lòng 

cung kính. Cho nên học vấn chân chính của trẻ nhỏ chính là cái ý 

muốn của chúng. Có một câu nói rằng: “Học vấn hay nhất của 

loài người là biết nghĩ cho người khác. Đây mới đích thực là 

học vấn hay nhất”. 

Con trai lớn của Phạm Trọng Yêm được ông đặt tên là 

Phạm Thuần Nhân. Sự quan tâm của những bậc làm cha, làm 

mẹ đối với con cái thì tỉ mỉ, chu đáo từng li, từng tí một. Ngay 

đặt tên cũng là để giáo dục con cái. Mục đích đặt tên của 

chúng ta là thông qua cái tên để giao ước với con cái, để 

chúng luôn luôn cảnh tỉnh chính mình. Cho nên Phạm Trọng 

Yêm đặt tên cho con trai của ông là Thuần Nhân, như ngầm 
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giao ước với con ông rằng “luôn luôn phải có được trái tim 

nhân từ”.  

Chúng ta hãy xem chữ “nhân”, chữ tượng hình, hội ý, bên 

trái là chữ “nhân”, bên phải là chữ “nhị”. Ý nghĩa gì vậy? Là 

chỉ hai người. Hai người nào vậy? Nghĩ đến mình thì cũng 

phải nghĩ đến người khác. Cho nên “kỷ sở bất dục, vật thí ư 

nhân” (điều mình không muốn thì không nên mang cho người 

khác), “kỷ sở dục, thí ư nhân” (điều mình mong muốn thì cũng 

mang cho người khác). “Kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt 

nhi đạt nhân” (Những điều mình muốn làm cho mình thì cũng 

nên làm cho người khác, điều mình muốn đạt được thì cũng 

muốn người khác đạt được). Từ nhỏ bọn trẻ đã biết được đây 

là sự giao ước của người cha đối với chúng, tự nhiên chúng sẽ 

luôn luôn khích lệ chính mình, đôn đốc mình làm theo phương 

hướng này. 

Phạm Thuần Nhân chân thật đã không phụ lòng kỳ vọng của 

cha ông. Bởi vì có một lần, Phạm Trọng Yêm nói với con trai 

rằng ông có năm trăm đấu lúa mạch, muốn Phạm Thuần Nhân 

giúp ông chuyển từ kinh thành về quê nhà ở Giang Tô. Kết quả 

trên đường đi thì gặp ngay người bạn của cha, một người bạn cũ 

của cha. Người bạn cũ của cha đã kể chuyện gia cảnh của ông là 

cha mẹ đã mất mà không có tiền chôn cất, lại còn có con gái 

chưa gả chồng được. Cuộc sống rất nghèo khó. Phạm Thuần 

Nhân nghe xong lập tức mang năm trăm đấu lúa mạch đi bán, rồi 

lấy số tiền này đưa cho vị trưởng bối. Kết quả là vẫn không đủ 

tiền. Vậy giúp người thì phải giúp đến cùng. Tiễn Phật thì phải 

tiễn đến Tây Phương. Cho nên ông lập tức bán chiếc thuyền chở 

lúa mạch đi thì mới đủ tiền. 

Sau khi giải quyết xong xuôi, Phạm Thuần Nhân quay về 

kinh thành gặp cha và cùng cha ngồi xuống. Ông bắt đầu báo 

cáo lại với cha rằng giữa đường đã gặp lại người bạn cũ của 

cha như thế nào, cuối cùng ông đã quyết định bán năm trăm 
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đấu lúa mạch đi để giúp người bạn của cha. Ông nói: “Nhưng 

vẫn chưa đủ tiền”. Phạm Trọng Yêm liền ngẩng đầu lên nói 

với con trai: “Vậy là con đem bán luôn chiếc thuyền phải 

không?”. Kết quả con trai ông nói: “Cha à! Con đã bán nó 

rồi”. Cho nên mới nói, cha con đồng lòng thì gia đạo sẽ bền 

lâu không suy bại. Nhà họ Phạm có lòng nhân hậu như vậy 

liệu có bị thiệt không? Không bị thiệt mà còn được đại phúc. 

Cha tôi đặt tên cho tôi cũng là giao ước với tôi rằng, phải giữ 

lễ nghĩa cho tốt. Hơn nữa tôi còn có cảm giác đó là sứ mệnh, 

phải đem lễ nghĩa giống như chín mặt trời để làm cho nó phát 

triển, làm rạng rỡ nó. Như vậy chúng ta mới không phụ lòng cha 

đã đặt tên cho chúng ta. 

Cho nên học vấn phải được trưởng dưỡng, phải có lòng nhân 

ái, lòng cung kính. Tại sao học hành lại có thể thay đổi được tính 

tình? Thay đổi từ đâu? Từ trong nội tâm. Bởi vì trong Kinh điển, 

ví dụ lấy “Đệ Tử Quy” để nói, những câu giáo huấn như: “Hoặc 

ẩm thực, hoặc tọa tẩu. Trưởng giả trên, ấu giả hậu. Trưởng giả 

lập, ấu vật tọa. Trưởng giả tọa, mệnh nãi tọa” (Hoặc ăn uống, 

hoặc đi đứng. Người lớn trước, người nhỏ sau. Người lớn đứng, 

nhỏ chớ ngồi. Người lớn ngồi, cho phép ngồi). Khi trẻ nhỏ đọc 

đến đoạn Kinh văn này thì chúng từ từ sẽ đi thực hành. Hơn nữa, 

khi chúng đang thực hành những hành vi này thì nó sẽ từ ngoài 

mà từ từ nội hóa thành ý định của chúng. Lòng cung kính này 

của chúng sẽ càng ngày càng vững chắc hơn. Lòng cung kính đã 

vững chắc thì lòng thành ở trong tâm tự nhiên sẽ làm thay đổi 

tính tình. Bởi vậy, nếu con cái học Kinh văn mà không đi thực 

hành thì có thể thay đổi được tính cách không? Hiệu quả sẽ hạn 

chế. Cho nên học phải đi đôi với hành.  

Khi ăn uống phải mời người trưởng bối ngồi trước, ăn 

trước. Khi tôi ở Thẩm Quyến có một nhóm học sinh, thầy của 

chúng không những chỉ dạy chúng ăn cơm phải nhường trưởng 

bối ăn trước mà còn phải chú ý đến vị trí ngồi thì phải ngồi ra 
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sao: "Vị trí chủ tọa nhất định phải để cho thầy giáo ngồi. Các 

em không được cướp lấy mà ngồi". Những đứa trẻ được học 

điều này thì đối với cuộc đời của chúng về sau này rất quan 

trọng.  

Tôi đã từng nghe một ông chủ kể rằng ông có một cuộc đàm 

phán với khách hàng, cả hai bên đều dẫn nhân viên của mình 

đến. Kết quả là một người nhân viên của ông khi vào đã ngồi vào 

ngay vị trí chủ tọa, làm cho những người khác không biết phải 

làm sao. Bởi vì đều là người lớn cả rồi nên nếu nói thẳng với anh 

ấy ngay lúc đó thì thật là khó xử. Vị trí chủ tọa phải là vị trí đối 

diện với cửa ra vào. Bởi vị trí này thường dành cho những bậc 

trưởng bối hoặc chức vị cao, để khi ngồi vào vị trí này họ có thể 

nắm vững tình hình toàn cục.  

Các vị có thể để vị trí này ở ngay sát cửa ra vào cho cấp trên 

của các vị ngồi được không? Vậy thì khi có ai ra vào ông ấy 

cũng không biết. Cho nên tất cả mọi lễ nghĩa đều tùy thuận theo 

một tình trạng tự nhiên, đều là rất có đạo lý. Vị trí chủ tọa phải 

để cho thầy giáo ngồi thì bọn trẻ sẽ không ngồi lộn xộn, mà rất 

có quy củ. Người thầy giáo này còn dạy cho học sinh, nếu như 

trên bàn có đường vân gỗ thì đường vân đó không được chỉ vào 

vị trí chủ tọa, như vậy là không tôn trọng. Từng li, từng tí như 

vậy cũng đều làm tăng thêm lòng kính trọng. Và đây là sự cẩn 

thận của người thầy này.  

Có một lần, bởi vì tôi thường đi diễn giảng ở nhiều nơi cho 

nên không thường xuyên có mặt ở trường. Sau khi về trường, tôi 

cùng ăn cơm với bọn trẻ. Kết quả có một lần ăn cơm, khi tôi vừa 

ngồi xuống thì bọn trẻ xoay cái bàn, tôi nghĩ: “Lạ thật! Tại sao 

các em lại phải xoay bàn?”. Bọn trẻ nói có một đường vân gỗ, 

không để nó chỉ vào thầy Thái, như vậy là bất kính. Tôi nghe 

thấy vậy thì rất là cảm động, tin rằng niềm cung kính, tôn trọng 

này của bọn trẻ cả đời cũng không thay đổi. Đây là nói về “hoặc 

ẩm thực” (hoặc ăn uống). 
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Ngồi hoặc đi đứng đều phải nhường cho bậc trưởng bối ngồi 

trước hoặc đi trước. Có một học sinh lớp 4 cùng với mẹ đi thăm 

người thân. Vừa vào trong nhà thì người mẹ lại bận gọi điện 

thoại. Kết quả là đứa bé liền nói với mẹ: “Mẹ à! Mẹ ngồi đi!”. 

Người mẹ nói: “Con ngồi trước đi”. Đứa bé lại nói: “Mẹ ngồi đi 

ạ!”. Người mẹ cảm thấy kỳ lạ: “Bảo con ngồi thì cứ ngồi. Sao 

còn lắm lời vậy!”. Đứa bé nói: “Mẹ mà chưa ngồi thì con không 

được ngồi ạ!”. Bởi vì đứa bé đang thực hành câu Kinh văn này. 

Lúc này chúng ta là cha mẹ, là thầy giáo thì phải nhạy bén. Các 

vị phải thành toàn cho lòng cung kính, hiếu thuận của nó, thì nó 

mới có thể lập thân, hành đạo. Người mẹ lúc này mới bình tĩnh 

trở lại. Thật ra, trước khi học “Đệ Tử Quy” thì đều là con cái ăn 

trước và ngồi trước. Cho nên lễ nghĩa bị ngược đời, bị đảo điên 

thì hành vi của con cái đương nhiên là điên đảo. Các vị phải 

nhanh chóng sửa chữa lại ngay mới được. 

“Tọa” chúng ta cũng có thể suy diễn rộng ra. Ví dụ như khi 

đi xe thì nhất định phải có trật tự, xếp hàng ngay ngắn, không 

được chen lấn, xô đẩy. Khi lên xe, ngoài việc phải nhường cho 

người trưởng bối, người già cả ngồi trước, thì còn phải nhường 

cho phụ nữ và trẻ em, còn phải đi về phía sau để nhường chỗ 

cho mọi người. Chúng ta không nên vừa lên xe một cái, đằng 

sau còn rất nhiều chỗ nhưng chúng ta cứ chọn ngồi ở trước. 

Như vậy là không cho người khác sự tiện lợi. Bởi vì nếu như 

người đi sau là một cụ già mà các vị lại có thể để cho một cụ 

già phải đi xa thêm mấy bước nữa và phải đi xuống cuối xe 

sao? Cho nên chúng ta nơi nơi phải nghĩ cho người già, phải 

nghĩ cho người đi sau.  

Quý vị thân mến! Người lớn thời nay có làm được như vậy 

không? Các vị chú ý quan sát xem, ví dụ như một đoàn thể, 

một xí nghiệp nào đó tổ chức đi du lịch, những người lên xe 

trước thì ngồi ở phía trước, người lên sau phải xuống phía sau 

xe. Bởi vậy chúng ta phải thực hành sự cung kính, lễ nhượng ở 

mọi nơi, mọi lúc. 
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Có một trường học tổ chức đi du lịch, có rất nhiều thầy giáo 

nam ngồi ở phía trước. Bởi vì có một vị nữ giáo viên có học “Đệ 

Tử Quy”, nhưng người lớn thì rất giữ thể diện. Nếu như các vị 

trực tiếp nói với họ rằng họ đã sai thì có thể họ sẽ thẹn quá hóa 

giận. Cho nên ngay cả thầy giáo cũng phải học “Đệ Tử Quy” 

mới được, nếu không có khi lời nói và hành vi sẽ trở thành phản 

giáo dục. Nếu như làm thầy giáo mà phản giáo dục thì sẽ bị đọa 

xuống tầng địa ngục thứ mười chín.  

Có một câu chuyện kể như thế này. Có một thầy thuốc xem 

mạng người như cỏ rác. Vua Diêm Vương rất giận dữ, phán ông 

ấy phải xuống tầng địa ngục thứ mười tám. Ông ấy rất buồn 

phiền, ở đó mà kêu to: “Không phải tôi cố ý, chỉ là không cẩn 

thận thôi!”. Các vị xem, vì ông ấy chưa học “Đệ Tự Quy” cho 

nên sai rồi mà không nhận sai. Ông ấy không biết được rằng: 

“Quá năng cải, quy ư vô” (biết sửa lỗi, không còn lỗi). Nếu như 

lúc đó ông ấy khởi một niệm hối cải thì có thể đã lập tức lìa 

khỏi địa ngục tầng thứ mười tám rồi. “Thảng yểm sức, tăng 

nhất cô” (Nếu che giấu, lỗi chồng thêm), vậy nên ông tiếp tục 

phải ở đó. 

Kết quả ông ấy ở đó mà dẫm chân hết sức tức giận, chợt 

phía dưới có tiếng nói: “Ông đừng có dẫm chân nữa, bụi rơi 

hết xuống người tôi rồi!”. Ông ấy giật nẩy mình: “Tầng thứ 

mười tám không phải là tầng thấp nhất rồi sao? Bên dưới sao 

lại còn có người?”. Ông ấy vội hỏi: “Tôi làm nghề thầy thuốc, 

vì xem mạng người như cỏ rác cho nên mới bị đọa xuống mười 

tám tầng địa ngục. Còn anh làm nghề gì? Sao lại bị đọa xuống 

tầng thứ mười chín vậy?”. Người ở bên dưới nói: “Vì tôi là 

thầy giáo. Thầy thuốc chỉ quyết định mạng sống của con người 

nên bị đọa xuống tầng thứ mười tám. Còn thầy giáo thì quyết 

định trí tuệ của người khác. Mạng sống có hạn nhưng trí tuệ 

thì vô cùng”.  
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Hơn nữa nếu xây dựng trí tuệ được đúng đắn thì học sinh 

của các vị sau này còn có con cái, rồi con cái của chúng lại có 

con cái. Các vị dạy cho học sinh của mình có được quan niệm 

đúng đắn thì có thể ảnh hưởng đến con cháu của chúng từ đời 

này sang đời khác. Hơn nữa một thầy giáo có thể dạy hàng 

trăm, hàng ngàn học sinh. Cho nên ngành nghề thầy giáo được 

gọi là công đức vô lượng, nếu làm tốt thì gọi là: “công đức vô 

lượng”, làm không tốt thì gọi là "công đức không sáng, tiền đồ 

ảm đạm, u ám”.  

Quý vị thân mến! Sau khi nghe tôi nói xong các vị đừng vội 

nói: “Thế thì tôi sẽ không làm nghề thầy giáo. Thật là đáng sợ!”. 

Điều quan trọng đích thực ở đây là có được một tấm lòng. 

Phương pháp dạy học của chúng ta cũng phải từ từ mới tích lũy 

được kinh nghiệm. Cho nên quan trọng nhất vẫn là tấm lòng 

chân thật của các vị mới làm cảm động được bọn trẻ.  

Chúng ta nghĩ lại xem, học sinh chúng ta dạy 5 năm về 

trước thân với chúng ta hay học sinh dạy 5 năm về sau thân 

với chúng ta hơn? “Học sinh của 5 năm về trước!” Vậy thì thật 

là kỳ lạ. Khi nào thì phương pháp dạy học của các vị mới càng 

ngày càng tốt hơn? Nhất định là những năm sau này. Nhưng 

tại sao những đứa trẻ học 5 năm trước lại thân với các vị hơn? 

Chính bởi mức độ dụng tâm! Bởi khi đó các vị luôn luôn lo sợ 

rằng mình dạy không tốt, cho nên các vị dụng tâm để dạy học 

sinh. Học sinh không chỉ nhìn vào trình độ dạy học của các vị 

mà quan trọng hơn là thái độ dạy học của các vị. Điều đó mới 

để lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng sau khi các vị dạy lâu rồi, lòng 

yêu thích dạy học giảm đi. Tuy trình độ dạy học có tốt hơn so 

với trước đây, nhưng sự tác động vào nội tâm của bọn trẻ có 

thể không được mạnh mẽ như trước đây. Cho nên làm thầy 

giáo thì không nên lo sợ trình độ dạy học không tốt, chỉ cần 

các vị có một tấm lòng thì công đức chân thật là vô lượng, tiền 

đồ sáng lạn.  
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Làm thầy giáo thì luôn luôn phải ôm ấp lấy thái độ: “Học vi 

nhân sư, hành vi thế phạm”. Bởi thầy giáo cũng đang trong quá 

trình không ngừng học hỏi, cho nên thầy giáo không thể ngừng 

theo đuổi đối với đạo đức, học vấn. “Học sở dĩ trị kỷ, giáo sở dĩ 

trị nhân”, đối với “dạy” và “học” chúng ta đều không thể ngừng 

nghỉ. Hơn nữa phải học hỏi thì mới có thể nâng cao trình độ của 

mình, sửa đổi chính mình. Cho nên “học sở dĩ trị kỷ” là đối trị 

với tật xấu của mình. “Giáo sở dĩ trị nhân”, thông qua giáo dục 

mới có thể hướng dẫn học sinh có được quan niệm đúng đắn, tạo 

dựng nhân sinh quan đúng đắn. Không học thì các vị rất khó có 

được trí tuệ chân thật. 

Cho nên không học thì không có “trí tuệ”, không dạy thì 

không “nhân từ”, bởi chỉ có giáo dục mới có thể cứu sống cuộc 

đời của một con người. Cho nên chúng ta luôn luôn phải vừa dạy, 

vừa học. Làm thầy giáo tuyệt đối không phải là tốt nghiệp trường 

sư phạm rồi thì sách vở bỏ sang một bên, mà ngược lại càng phải 

tích cực học tập, không thể phụ lòng kỳ vọng của đất nước đối với 

chúng ta, không được phụ lòng tín nhiệm của phụ huynh đối với 

chúng ta, càng không thể phụ một đoạn duyên phận thầy trò của 

học sinh đối với chúng ta. Cho nên luôn luôn phải “học vi nhân 

sư, hành vi thế phạm” mới được. 

Người nữ giáo viên này lên xe, khi nhìn thấy mấy vị thầy 

giáo ngồi phía trước cũng không tiện trực tiếp góp ý với họ. 

Trong tình huống này thì “hiểu rõ tình người mới có thể viết 

thành những câu chuyện hay”, vận dụng nghệ thuật lời nói, sau 

đó nói với họ rằng: “Ưu tiên phụ nữ trước, các vị hãy đi xuống 

phía sau” để cho họ có cảm giác được giúp đỡ người khác. Các 

vị không trực tiếp chỉ trích họ nhưng có thể làm gương cho họ 

coi. Ví dụ như đáng lẽ các vị có thể ngồi xuống, nhưng sau đó lại 

có một người thầy giáo cao tuổi lên xe, vị nữ giáo viên này liền 

đứng dậy nói: “Thầy Ngô à! Mời thầy ngồi ạ!”, làm để cho người 

khác xem. Khi có một người làm gương, thì người khác sẽ có 
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lòng cung kính. Chúng ta ở bất kỳ đoàn thể nào cũng đều phải 

làm gương ở mọi nơi, mọi lúc cho mọi người xem. 

Vị nữ giáo viên này nói rằng không chỉ đi xe mới có hiện 

tượng như vậy mà khi đi du lịch, vào đến nhà trọ thì nhiều người 

đều bật hết đèn trong phòng. Tại sao họ lại bật hết đèn lên? Bởi 

vì họ không mất tiền. Con người nếu như cái gì cũng quy thành 

tiền thì sẽ làm ra những việc rất tổn thất đến phúc đức của chính 

mình. Xin hỏi do đâu mà mấy bóng đèn này sáng được? Là do có 

điện. Vậy điện từ đâu mà có? Từ điện lực, là do thủy lực và cũng 

có nhiều phương pháp để tạo ra điện. Hơn nữa tất cả các phương 

pháp tạo ra điện đều làm tổn hao đến nguồn năng lượng của trái 

đất. Đời này nếu chúng ta dùng nhiều quá thì đời con cháu của 

chúng ta về sau sẽ thiếu hụt.  

Cho nên tôi thường nói, từ khi có lịch sử nhân loại đến nay, 

bị con cháu đời sau mắng té tát sẽ là đời nào? “Là đời của chúng 

ta”. Tại sao các vị biết vậy? Chúng ta có thể dự đoán được tương 

lai. Rất có trí tuệ! Chúng ta có thể suy đoán được rằng người một 

trăm năm sau nhất định sẽ nguyền rủa chúng ta: “Sao chúng ta 

lại có những vị Tổ tiên xấu xa như vậy! Để lại cho chúng ta là 

nguồn nước gì vậy! Để lại cho chúng ta cái không khí gì vậy! Để 

lại cho chúng ta là bầu trời bị phá hủy! Để lại cho chúng ta đất 

đai toàn phun thuốc hóa học, làm cho cuộc sống của chúng ta vô 

cùng khó khăn...”  

Chúng ta có nên làm Tổ tiên như vậy không? Các vị coi Tổ 

tiên mấy nghìn năm trước đối xử với chúng ta ra sao? Đều để lại 

những thứ tốt đẹp, để lại trí tuệ! Lẽ ra chúng ta phải là những 

người trưởng bối đúng với tư cách, làm người Tổ tiên đúng tiêu 

chuẩn mới phải. 

Vị nữ giáo viên này cũng không trực tiếp chỉ trích. Nếu anh 

bật lên thì tôi tắt đi là được. Cho nên làm thầy giáo thì luôn luôn 

phải nghĩ rằng tất cả lời nói, hành động đều phải là tấm gương 



GIẢNG GIẢI ĐỆ TỬ QUY - PHÉP TẮC NGƯỜI CON 

Hoclamnguoi.edu.vn Page 160 

 

tốt để cho học sinh, cho mọi người trong xã hội noi theo. Có rất 

nhiều thầy giáo nói rằng: “Như vậy tôi làm thầy giáo thì không 

phải là rất vất vả sao!”. Kỳ thật khi nói ra lời nói này thì anh ấy 

vẫn chưa thực sự đi thực hành lời giáo huấn của Thánh Hiền. 

Nếu như anh ấy thật sự đi thực hành thì anh ấy tuyệt đối sẽ 

không nói như vậy. Bởi vì lời giáo huấn của Thánh Hiền nhằm 

để cho các vị có được cuộc sống tốt đẹp.  

Các vị nói ngồi thì phải cho ra dáng ngồi. Nhưng vừa thấy 

ghế sa-lông thì liền nằm xuống, mà phải lệch sang một bên mới 

thích! Như vậy cũng chỉ là thoải mái trước mắt nhưng sau này sẽ 

đau khổ dài lâu. Thời nay bệnh nhiều nhất là bệnh xương, đau 

xương, cong sống lưng. Các vị chỉ thoải mái một lúc, khi sống 

lưng bị cong, đến lúc đó lại phải nhờ người lấy chân dẫm đạp, 

dùng tay mà xoa ấn. Đến lúc đó thì các vị sẽ phải kêu khổ thấu 

trời. Cho nên, khi các vị chân thật sống cuộc sống theo những 

phép tắc này thì các vị sẽ rất khỏe mạnh, sẽ cảm thấy cuộc sống 

rất thoải mái. Khi thái độ cung kính này của các vị đã nội hóa, thì 

khi thực hiện các vị sẽ cảm thấy thoải mái, tự tại, không một chút 

làm bộ, làm tịch. Hơn nữa khi các vị không làm như vậy, quen 

thói tùy tiện rồi thì đến lúc lại sợ có sai lầm. Đến lúc đó các vị 

tuyệt đối sẽ hao tổn càng nhiều sức lực hơn. 

Bởi vì con người thiếu hiểu biết cho nên thường xảy ra 

những hiểu lầm này. Và cũng phải dựa vào sự biểu diễn xuất sắc 

của chúng ta để cho họ thấy rằng những người học sách Thánh 

Hiền thì đều có vẻ mặt tươi cười, rạng rỡ, sau nữa là sống chung 

với người khác cũng rất hòa đồng. Các vị không nên học Kinh 

điển của Thánh Hiền mà học đến cuối cùng thì đều là một vẻ mặt 

khổ sở. Như vậy thì người ta sẽ không dám học nữa. Cho nên 

chúng ta là những chiêu bài của Khổng Phu Tử, là chiêu bài của 

Thánh nhân thì phải thường xuyên đánh bóng nó. Chúng ta luôn 

luôn có thái độ “cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân” để 

trưởng dưỡng đạo đức, học vấn của mình, cũng luôn luôn 

nguyện ước phải lấy thân mình làm gương để cho người khác noi 
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theo tấm lòng tôn kính, tấm lòng nhân từ. Cho nên được gọi là: 

“Hoặc ẩm thực, hoặc tọa tẩu. Trưởng giả trên, ấu giả hậu” 

(Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng. Người lớn trước, người nhỏ sau) 
 

8.3. Trưởng hô nhân, tức đại khiếu, nhân bất tại, kỷ tức đáo (Lớn 

gọi người, liền gọi thay. Người không có, mình làm thay) 

Thời ngày xưa gia đình đều là một đại gia đình. Khi có 

khách tới, có thể là họ tìm ông nội hoặc muốn gặp người bác. 

Người khách đến nhà thì không thể đến ngay phòng của các vị 

để tìm người. Như vậy là không phù hợp với lễ nghĩa. Cho nên 

chúng ta là hậu bối, gặp người trưởng bối hoặc gặp khách đến 

thì phải chủ động hỏi: “Xin hỏi chú gặp ai ạ?”. Nếu như họ cần 

gặp người bác thì người bạn nhỏ này phải “tức đại khiếu” (liền 

gọi thay), lập tức chạy đi tìm người bác của nó, phải nhanh 

chóng, không thể thất lễ với khách, để người ta phải đợi nửa 

ngày là không tốt. Nếu như người bác không có nhà, “nhân bất 

tại, kỷ tức đáo” (người không có, mình làm thay) thì phải quay 

lại nói với khách: “Bác của cháu không có ở nhà. Xin hỏi chú 

có việc gì không ạ?”. Bởi vì rất có thể người ta ở nơi rất xa đến, 

cho nên mới nói: “Không có việc thì không lên điện Tam Bảo”. 

Người ta đến tìm thì tất nhiên phải có việc. Cho nên chúng ta 

cũng nên hỏi: “Xin hỏi bác có việc gì không ạ? Có gì cháu có 

thể chuyển lời lại được không?” 

Khi một đứa bé từ nhỏ đã ứng xử được như vậy, sau này nếu 

nhờ chúng làm việc thì các vị sẽ rất yên tâm. Cho nên chớ có 

xem thường những lễ nghĩa như vậy. Nó thể hiện rằng khi trẻ 

nhỏ đối mặt với một sự việc thì nhất định sẽ xử lý đến nơi, đến 

chốn. Đó được gọi là thái độ có đầu, có đuôi. Khi con cái như 

vậy thì trong lòng chúng sẽ không dễ gì mà nôn nóng, sốt ruột. 

Cho nên, phải thông qua lễ nghĩa trong cuộc sống này để trưởng 

dưỡng sự tu dưỡng của bọn trẻ.  
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19
“Trưởng hô nhân, tức đại khiếu. Nhân bất tại, kỷ tức đáo” 

(Lớn gọi người, liền gọi thay. Người không có, mình làm thay), 

động tác này rất quan trọng, nó có thể vận dụng rộng rãi. Vì đây 

là lễ nghi khi tiếp đón, lễ nghi tiếp khách. Chúng ta hãy quan sát 

trong gia đình thời nay xem con cái thời nay có biết tiếp đón 

khách không. Ví dụ như có người dì đến, bọn trẻ còn đang chơi 

điện tử thì chúng sẽ mở hết công suất mà gào lên: “Mẹ à! Có dì 

đến chơi này!”. Như vậy có tốt không? Đã thành thói quen thì 

chúng sẽ rất lười biếng, chậm chạp, rất tùy tiện, bởi vì sự tôn 

kính trưởng bối được xếp ở sau. Điều quan trọng nhất đối với 

chúng là chơi điện tử, về lâu về dài thì sẽ không còn sự cung 

kính đối với các bậc trưởng bối nữa. Cho nên chúng phải được 

dạy bảo.  

Vị nào đã từng dạy bảo con cái biết cách đón tiếp khách xin 

hãy giơ tay? Tốt rồi. Điều này ảnh hưởng sâu xa đến chúng. Nếu 

như bọn trẻ không học được những lễ nghi như vậy, thì sau này 

trong trường học hay trong công ty có thể sẽ xảy ra những tình 

huống khó xử. 

Chúng ta đã từng dạy bọn trẻ, luyện tập từng thứ, từng thứ 

một cách đón tiếp khách như thế nào. Cho nên chúng ta không 

những phải giảng giải câu Kinh văn này mà còn phải để cho bọn 

trẻ vận dụng vào thực tế. Hơn nữa không chỉ thực hành một lần, 

hai lần, chúng ta phải để cho chúng luyện tập nhiều lần thì chúng 

mới quen tay, hay việc được.  

Một buổi sáng nọ, sau khi thầy giáo dạy cho bọn trẻ học 

xong bài học này, và cũng thật là khéo xếp đặt, buổi trưa khi 

đang ăn cơm thì có một người phụ nữ đi đến. Cô ấy còn chưa 

đi tới cửa phòng học thì tất cả bọn trẻ lẽ ra là đang ăn cơm đều 

dừng hết lại, đặt chén đũa xuống. Làm gì vậy? Chúng tranh 

nhau chạy ra đón tiếp khách. Cho nên khi chúng học xong mà 

                                                 
19

 Bắt đầu Tập 19 
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có thể được thực hành ngay thì chúng sẽ rất vui vẻ để học tập. 

Người phụ nữ này vừa đi đến trước cửa thì sáu đứa trẻ xếp 

thành hàng, đồng thời cúi đầu xuống chào: “Xin chào quý 

khách!”. Người phụ nữ này không dám đi vào, cô nói: “Được 

sủng ái mà cảm thấy lo sợ! Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ 

được đón tiếp bằng lễ nghi long trọng như vậy”. Cô lại nói: 

“Nếu như bọn trẻ đời sau đều như vậy thì chúng ta rất được 

an ủi”. 

Tiếp theo là khi người khách đi vào, chúng ta dạy bọn trẻ 

cách để dép. Dép phải để ở vị trí khách vừa đi vào là có thể xỏ 

vào để đi. Mỗi động tác của lễ nghi đều là đặt mình vào hoàn 

cảnh của người khác để nghĩ cho họ, thì lòng nhân hậu của 

chúng cũng đang từng chút, từng chút được thực hiện ngay trong 

những chi tiết nhỏ nhặt này của cuộc sống. Cho nên khi để dép 

xuống cũng phải để làm sao cho khách xỏ vào một cách thuận 

tiện. Khi dì đến, chúng liền nói: “Mời dì ngồi ạ! Cháu đi lấy 

nước cho dì”. Đầu tiên là mời ngồi, sau đó lại nói: “Mời dì uống 

trà ạ! Cháu đi gọi mẹ đến ngay đây ạ!”. Đây là lễ nghi khi tiếp 

đón khách trong gia đình mà trẻ nhỏ cần phải học tập. 

Còn khi ở trường học, khi chúng ta thấy vị thầy giáo lớp bên 

cạnh đến, bọn trẻ nhìn thấy, chúng có thể đứng tại chỗ mà cất 

cao giọng: “Thầy giáo! Có thầy giáo lớp bên cạnh tới tìm thầy”. 

Thái độ như vậy không lễ phép. Cho nên điều này cũng phải dạy 

học sinh, phải dạy chúng rằng đầu tiên phải nói: “Thưa thầy! 

Thầy đợi một chút để em đi gọi thầy giáo của chúng em đến”. 

Nói xong học trò liền đi tìm thầy giáo của mình và đưa đến gặp 

vị thầy này. Như vậy mới là làm việc có đầu, có đuôi. Kỳ thật khi 

chúng đang thực hành lễ nghi thì tính nhẫn nại, sự bình tĩnh của 

đứa bé sẽ liên tục được hình thành, được bồi dưỡng trong quá 

trình thực hành lễ nghi này. 

Chúng ta hãy đi xem trong công ty, nếu như có người đến tìm 

bạn của anh ấy hoặc tìm cấp trên, đa số người khi gặp phải tình 
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huống này thì sẽ làm gì? Ví dụ như họ muốn tìm gặp Giám đốc 

chẳng hạn, Giám đốc có thể là đang có cuộc họp mà bạn lại nói: 

“Giám đốc hả? Ông ấy đang ở bên trong phòng ấy”. Như vậy có 

tốt không? Người khách này đi vào trong phòng nơi đang diễn ra 

cuộc họp. Khi người khách vừa mở cửa ra thì sẽ xuất hiện tình 

huống rất khó xử. Cuộc họp đang diễn ra nửa chừng, vậy thì có 

nên họp tiếp hay là dừng lại để tiếp đón khách? Dù làm thế nào thì 

cũng thật là bất tiện. Nếu như Giám đốc đi truy cứu xem ai là 

người ở vị trí bên ngoài tiếp đón khách, nếu như một lần rồi lại hai 

lần, hai lần rồi ba lần đều xuất hiện tình huống như vậy thì có lẽ 

công việc này bạn sẽ không giữ được nữa. Bởi vì bạn xử lý sự 

việc thành công thì ít, mà hỏng việc thì nhiều. Gặp phải tình 

huống như vậy thì đầu tiên bạn phải mời khách ngồi: “Mời ông 

ngồi!”. Bạn rót một ly nước mời ông ấy rồi nói: “Để tôi đi xem 

Giám đốc có rảnh không, xin ông đợi cho một chút!”. Và bạn đi 

mà thấy Giám đốc đang họp thì xin chỉ thị, hỏi xem còn họp 

khoảng bao lâu. Ví dụ như còn mười phút nữa, hai mươi phút nữa 

thì cũng trở lại nói cho khách biết, để khách có sự chuẩn bị tâm lý. 

Cho nên mọi nơi, mọi lúc đều phải phù hợp lễ nghi. Mọi nơi, mọi 

lúc làm cho người khác có cảm giác thoải mái.  

Lễ nghi đón tiếp này không chỉ ở trong gia đình, ở trường 

học, ở trong công ty, thậm chí là ở các cơ quan nhà nước. Hơn 

nữa, những người được cơ quan nhà nước tiếp đón thường rất có 

thể là những nhân vật quan trọng của các nước khác, hoặc là 

nhân dân trong nước. Nếu như công chức của cơ quan nhà nước 

đó không biết lễ nghi thì Quốc gia có thể sẽ bị mất mặt với các 

nước khác, hơn nữa cũng sẽ làm mất lòng tin của nhân dân. Cho 

nên lễ nghi thì chân thật là rất quan trọng. Bởi vậy Khổng Phu 

Tử mới nói: “bất học lễ, vô dĩ lập”, không biết lễ nghi thì khó có 

thể đứng vững trong xã hội, trong đoàn thể. Cho nên câu Kinh 

văn này chúng ta có thể dịch là: Lễ nghi tiếp đón.  
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9. XƯNG TÔN TRƯỞNG, VẬT HÔ DANH. ĐỐI TÔN 

TRƯỞNG, VẬT KIẾN NĂNG. LỘ NGỘ TRƯỞNG, TẬT XU 

ẤP. TRƯỞNG VÔ NGÔN, THOÁI CUNG LẬP. KỴ HẠ 

MÃ, THỪA HẠ XA. QUÁ DO ĐÃI, BÁ BỘ DƯ. 

Gọi người lớn, chớ gọi tên 

Với người lớn, chớ khoe tài 

Gặp trên đường, nhanh đến chào 

Người không nói, kính lui đứng 

Phải xuống ngựa, phải xuống xe 

Đợi người đi, hơn trăm bước 

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

9.1. Xưng tôn trưởng, vật hô danh (Gọi người lớn, chớ gọi tên) 

Khi xưng hô với trưởng bối không nên gọi trực tiếp tên 

tuổi của họ ra, kỳ thật đây cũng là một sự tôn trọng. Tôi còn 

nhớ khi ở nhà, tôi gọi hai người chị của tôi, đều gọi bằng chị 

cả, chị hai. Bất chợt có người bạn hoặc bạn học hỏi tôi rằng: 

“Chị bạn tên là gì?”. Khi nói tên của chị ra, tôi cảm thấy 

không được thoải mái, cảm thấy hình như không được tôn 

trọng. Cho nên chúng ta chớ xem thường sự xưng hô như vậy, 

gọi lâu rồi sẽ thành quen. Gọi bằng “anh”, “chị” thì càng gọi 

càng thấy thân mật. Chân thật là trong cách xưng hô như vậy, 

con người với con người càng ngày càng cảm thấy thân mật 

hơn. Nhưng nếu như gọi thẳng tên ra, ví dụ như vợ chồng 

xưng hô với nhau cũng chỉ có ba chữ, gọi ba chữ này lâu dần 

thì không khí càng ngày càng lạnh lẽo, thậm chí có khi càng 

gọi lại càng tức giận. Cho nên về cách xưng hô chúng ta nên 

dùng “chú”, “bác” hoặc “dì” để gọi trưởng bối. Ra xã hội, ví 

dụ chúng ta gọi là: “Giám đốc Trần”, “Chủ tịch Trần”, xưng 

hô như vậy thì người ta sẽ cảm thấy thoải mái mà mình cũng 

không đến nỗi mạo phạm người khác. 
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Bọn trẻ thời nay, khi chúng ở nhà, ở trường học thì cũng 

cần phải thực hành thái độ này. Ví dụ chúng ta là thầy giáo, 

giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, trước mặt bọn trẻ cũng 

không nên trực tiếp gọi là “Thầy Lễ Húc” hoặc là “thầy gì gì 

đó”, không nên xưng hô như vậy, bởi vì như vậy đều là xưng 

hô tên của thầy giáo. Nên xưng hô như thế nào mới được? 

“Thầy Trần”, “Thầy Thái”. Như vậy cũng là để làm gương cho 

bọn trẻ xem. Tuy rằng giữa người lớn chúng ta có thể xưng hô 

thân mật một chút, nhưng bọn trẻ vì từ nhỏ đã phải học thái độ 

cung kính, khiêm nhường, cho nên chúng ta là những người 

làm thầy thì cũng nên chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt này. Đây 

được gọi là “xưng trưởng bối, vật hô danh” (Gọi người lớn, 

chớ gọi tên). 

Không ít người tiêm nhiễm nếp sống của phương Tây. Người 

phương Tây thường dùng tên trực tiếp để gọi cha mẹ mình. Có 

rất nhiều người còn cho rằng mặt trăng phương Tây thì tròn hơn! 

Tôi có một người bạn, ông xem sách vở phương Tây có nói rằng 

có thể gọi cha mẹ thẳng bằng tên. Kết quả ông bảo con gái cứ lấy 

thẳng họ tên của cha mẹ ra mà gọi. Gọi như vậy được mấy năm, 

cho đến khi tôi đến Hải Khẩu diễn giảng “Đệ Tử Quy” thì ông 

mới biết là mình đã sai. Con gái ông khi nói chuyện với ông đã 

ngang hàng với ông, đến lúc này thì rất khó để dạy bảo. Cho nên 

xưng hô thì phải có lớn bé, có tôn ti trật tự. Lễ nghi này không 

thể bỏ qua được. 
 

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

9.2. Đối tôn trưởng, vật kiến năng (Với người lớn, chớ khoe tài) 

Chúng ta cũng nhắc tới trẻ nhỏ học để tăng thêm tài năng và 

phải hướng dẫn chúng mục đích có tài năng là để làm gì. Các vị 

để cho con cái học nhiều tài năng như vậy là để làm gì? Điều này 

rất quan trọng. Mục đích của các vị sẽ hướng dẫn con cái đi theo 

con đường đó. 
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Tôi có một học sinh học cấp hai, lớp 6. Cô bé học thêm 

những bốn môn. Theo tôi nghĩ, đi học chỉ cần chịu khó nghe 

giảng thì nhất định không phải học thêm nhiều như vậy. Tôi liền 

gặp cô bé để trao đổi, tôi nói: “Học thêm những bốn môn thì 

nhiều quá, hay là em chỉ học thêm hai môn là được rồi?”. Kết 

quả cô bé này nói rằng: “Thầy giáo à! Không được. Ở dãy phố 

chúng em, ai ai cũng học thêm bốn môn”. Các vị thấy đó, mục 

đích học thêm của trẻ nhỏ là người khác đều đi học thêm thì 

mình không thể thua kém người ta. Cũng như vậy, thời nay học 

nhiều kỹ năng như vậy mục đích là làm gì? Người khác biết chơi 

đàn dương cầm, mình không biết là không được. Người khác 

biết nhảy múa, mình không biết cũng không được. Nếu như đều 

là để so sánh với người khác để có được thể diện, vậy sau khi 

những đứa bé này học xong những kỹ năng này cũng chẳng có 

ích lợi gì. Bởi vì học tập mà không thực chất thì không những 

không có ích lợi mà còn có thể tiêm nhiễm thói sống hư vinh, 

phù phiếm. Sau khi học xong, trẻ thường muốn đi khoe khoang 

với người khác. Cho nên thái độ của những người phụ huynh 

như chúng ta rất quan trọng. 

Chúng ta cũng có nhắc đến, nếu như chúng có học kỹ năng 

thì chúng ta cũng nên hướng dẫn chúng phải có chí hướng. Học 

xong kỹ năng này thì có thể tạo phúc cho nhân dân, xã hội. Cho 

nên mới nói: "Xã hội, quốc gia là một quần thể giúp đỡ lẫn 

nhau. Mỗi một con người cống hiến năng lực và tài năng của họ 

để làm ích lợi cho đoàn thể". Chúng ta phải hướng dẫn cho bọn 

trẻ: “Đó! Các con xem, ví dụ như những khúc nhạc của Lý Thúc 

Đồng, cho đến nay vẫn không ngừng nung đúc và bồi dưỡng tính 

tình của con người. Các con muốn học âm nhạc thì cũng nên 

giống như Lý Thúc Đồng, phải có chí hướng cao xa. Phải có thể 

“di phong dịch tục, mạc thiện ư nhạc” (dùng âm nhạc để cải 

thiện nếp sống của xã hội)”.  
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Khi chúng ta hướng dẫn như vậy thì chúng sẽ có chí hướng, 

tin rằng việc học tập của chúng nhất định sẽ khác xa với những 

người khác. Khi chúng học chỉ để khoe khoang thì đứa trẻ này 

khi học những kỹ năng này tuyệt đối sẽ gặp phải chướng ngại mà 

không có sự đột phá. Bởi khi chúng thích so sánh với người khác 

thì chúng sẽ suy tính thiệt hơn, tâm trạng trở nên bị áp lực 

nghiêm trọng, đến lúc đó thì khó mà leo cao lên được. Nhưng 

khi chúng đã có chí hướng thì chúng không ngừng cổ vũ mình 

phải tiến về phía trước. Cho nên chí hướng là mấu chốt để quyết 

định sự thành bại. 

Trong “Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn” có nhắc đến học hành 

thì chí hướng ở Thánh Hiền. Người thời nay chí hướng của việc 

học hành là ở chỗ kiếm tiền. Cho nên các vị hãy xem, những 

người đi học đều học rất vất vả, học đến muốn chết, bởi vì nếu 

không thi đậu thì sẽ lỡ mất mục tiêu. Cũng giống như vậy, có rất 

nhiều người học kỹ năng, chí hướng khi học kỹ năng ở đâu? Cho 

nên bản lĩnh của họ không thể liên tục có tiến triển. Chúng ta 

phải nắm được căn bản. Mục đích học hành của Phạm Trọng 

Yêm là để tìm cơ hội được phục vụ nhân dân. Bởi vậy tâm cảnh 

của ông so với người học hành chỉ vì công danh thì hiệu quả học 

tập tuyệt đối không giống nhau. Giáo dục thì phải “thận ư thủy” 

(cẩn thận ngay từ lúc ban đầu). Chúng ta hướng dẫn trẻ nhỏ học 

tài năng, kỹ năng thì cũng phải có quan niệm đúng đắn. 

Cho nên không khoe khoang tài năng là để bồi dưỡng thái độ 

khiêm tốn của chúng. Trong “Dịch Kinh” có nói “khiêm quái, lục 

hào giai cát”, trong “Thư Kinh” cũng nói “mãn chiêu tổn, khiêm 

thụ ích”. Sáu mươi tư quẻ trong “Dịch Kinh”, mỗi quẻ đều có 

tốt, có xấu. Chỉ riêng có một quẻ có sáu hào đều tốt thì chỉ có 

mỗi một quẻ khiêm. Bởi vậy một đứa bé biết khiêm tốn thì nó 

làm gì và ở đâu cũng đều thuận lợi.  

Trong “Liễu Phàm Tứ Huấn” có bốn thiên nói về triết học 

nhân sinh rất quan trọng. Bốn thiên này miêu tả lợi ích của sự 
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khiêm tốn. Hồi đó Viên Liễ

hạch. Mỗi một lần trước khi sát hạch ông thường quan sát những 

học trò đến thi cử này. Ông phát hiện có một số người rất khiêm 

tốn, rất cung kính, khiêm nhường với người khác. Tuy những 

học trò này có người tuổi còn rất trẻ, nhưng ông cảm giác rằng 

họ nhất định sẽ thi đậu. Kết quả của cuộc sát hạch thì quả nhiên 

những người khiêm tố ều thi đậu. 

ắc nhở con cái ngay từ

ải biết khiêm tốn. Bởi cho dù tài năng của chúng ta 

hôm nay có cao đến đâu, thì không phải tài năng này tự

, m ột quá trình lâu dài, có rất nhiều, 

rất nhiều người chiếu cố, dẫn dắt chúng ta. Cho nên càng có tài 

năng chúng ta càng phải cảm tạ và tưởng niệm đến sự hy sinh 

của những người này. Có được tấm lòng như vậy thì sẽ không 

kiêu ngạo. Cho nên mới nói: “Đối tôn trưởng, vật kiến 

năng”(Với người lớn, chớ khoe tài). 
  

9.3. Lộ ngộ trưởng, tật xu ấp (Gặp trên đường, nhanh đến chào)  

Trên đường đi mà gặp trưởng bối thì chúng ta phải chủ động 

đi đến chào hỏi. Bản thân chúng ta là giáo viên, tôi cũng từng 

nghe mẹ tôi nói rằng có một số học sinh mà bà đã từng dạy, trên 

đường gặp bà liền né tránh chứ không đi đế ỏi. Tình 

trạng này là do nguyên nhân gì tạo nên? Đương nhiên là có rất 

nhiều tình huống. Ví dụ như chúng ta là thầy giáo nhưng không 

đủ thân thiện với học sinh, cho nên chúng sẽ bỏ chạy. Hoặc cũng 

có thể từ ọn trẻ đã không có thói quen thi lễ với người lớn, 

nên khi chúng cần chủ động thi lễ với người lớn thì đạo lý đối 

nhân, xử thế này có khi chúng cũng không biết. Cho nên chúng ta 

cũng phải dạy bọn trẻ là khi gặp trưởng bối thì nhất định phải đi 

đến cúi đầu chào hỏi. Đây là lễ nghi khi gặp nhau. 

Quý vị thân mến! Cúi đầu chào hỏi có dễ không? Bây giờ 

mà bảo các vị ập người xuống để chào hỏi thì có lẽ có 

rất nhiều người không quen. Ở Thẩm Quyến có một trường mẫu 
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giáo huấn luyện trẻ nhỏ cúi đầu chào hỏi. Khoảng hơn một, hai 

tháng mà chưa được thì vẫn tiếp tục huấn luyện cho động tác này 

nội hóa để trở thành lòng cung kính của chúng.  

Có một đứa bé, mẹ của bé có ba chị em ruột, cha của bé có 

bốn chị em ruột, kết quả lại chỉ có mỗi một mình bé. Bởi vì các 

chị của mẹ bé không có con, các chị của cha bé cũng không có 

con, mà ột mình bé nên rất nhiều người chăm sóc đứa bé 

này. Vậy đứa bé này có dễ dạy bảo không? “Không dễ dạy!” Sao 

các vị biết được vậy? Lại còn có ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà 

nội, rất nhiều người lớn nuông chiều đứa bé này. Có một lần ông 

nội đứa bé còn nói với mấy vị trưởng bối này rằng: “Nhìn thấy 

đứa cháu này thì giống như nhìn thấy tôi. Lời đứa bé này nói là 

lời của tôi nói. Ai đánh nó chính là đánh tôi”. Cứ cái tình trạng 

này tiếp diễn thì đứa trẻ có thể sẽ coi trời bằng vung. Cho nên 

nếu như bậc trưởng bối không biết cách dạy dỗ con cháu thì chân 

thật là nuông chiều quá sẽ hóa sinh hư. Chúng ta hãy xem xem, 

bọn trẻ thời nay không dễ dạy bảo đều do được nuông chiều. 

Cha mẹ đứa bé thấy tình trạng như vậy, và lại có cơ duyên 

bắt đầu học tập “Đệ Tử Quy”, liền cảm thấy tình hình không 

được ổn, phải đem đứa bé về nhà thôi. Có một lần đứa bé ăn 

cơm, thức ăn trên bàn rất ít, nó liền lấy chân đạp vào bàn và lùi 

lại phía sau nói: “Thức ăn ít quá, con không ăn cơm đâu”. Như 

vậy có đúng không? Không đúng! Nhưng cũng rất là bình 

thường, bởi vì họ nuông chiều nó như vậy, đã nuông chiều nó 

thành ông vua con rồi. Mà khi vua ăn cơm thì phải có bao nhiêu 

món? Một trăm món! Sao lại biết rõ như vậy? Cho nên thức ăn 

ít quá nó liền không ăn.  

Sau khi người mẹ của đứa bé mang nó về nhà, vào một buổi 

sáng nấu bát cháo rất nhiều dinh dưỡng cho nó ăn. Kết quả nó nói 

với mẹ: “Con chỉ ăn mỳ, không ăn cháo”. Người mẹ cũng không 

tức giận đứa bé, bởi vì “băng đóng ba thước, không phải do cái 

lạnh của một ngày”, đã thành thói quen xấu thì bây giờ phải kiên 
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nhẫn để sửa đổi nó. Cho nên người mẹ nói: “Con không ăn? Được! 

Thế thì thôi”. Kết quả là đến chín giờ, nó lại nói với mẹ là nó rất 

đói. Mẹ nó lại bưng bát cháo ra nhưng nó vẫn không chịu ăn. Thời 

nay có rất nhiều đứa trẻ tính nết bướng bỉnh. Phải làm sao đây? 

Không thể đá chọi với đá mà phải mất thời gian với nó! Nó không 

ăn thì lại cất đi. Đến chín rưỡi thì nó đói lắm rồi. Mẹ vừa bưng cháo 

ra nó liền ăn ngấu nghiến. Ăn xong nó nói: “Ăn rất là ngon ”. Đúng 

vậy! Nó không biết được nỗi khổ của nhân gian. 

Cuối cùng thì gia đình đưa đứa bé đi học mẫu giáo. Người 

cha này, người mẹ này cũng rất chăm chỉ kết hợp với thầy giáo 

để dạy đứa bé cúi đầu chào hỏi. Mẹ đứa bé dẫn nó đi, khi gặp 

thầy giáo thì phải cúi đầu chào thầy, nhưng đứa bé vẫn đứng đó 

không nhúc nhích, nó là một bé trai. Kết quả là mẹ nó bắt đầu 

cúi đầu chào thầy giáo, người mẹ nói: “Con hãy làm như mẹ 

đây này!”. Người mẹ cúi đầu đến mười lần mà đứa bé vẫn 

không nhúc nhích. Nhưng vì đã đến giờ vào lớp, người mẹ liền 

vội vàng ra về, khi đã về đến khu phố mình ở thì chợt cảm thấy 

không ổn, bởi vì giáo dục phải cẩn thận ngay từ bước ban đầu, 

bước đầu mà không dạy được nó sau này có muốn dạy thì càng 

ngày sẽ càng khó hơn.  

Nghĩ như vậy nên người vợ liền gọi điện cho chồng và người 

chồng vội vàng đi đến. Hai vợ chồng cùng đi đến trước mặt đứa 

con rồi nói: “Bây giờ cha dạy con cúi chào, nào hãy cúi chào 

thầy giáo”. Sau đó người cha liên tục cúi chào, cũng không biết 

cúi chào bao nhiên lần. Đứa bé đứng ở đó liền òa khóc. Tấm 

lòng chân thành của người cha này làm cho trái tim cố chấp 

không chịu thay đổi của nó đã tan chảy. Đứa bé lập tức cúi chào 

thầy giáo một cái. Khi nó đã biết cúi chào một lần rồi thì sau này 

sẽ không khó khăn nữa. Cho nên, để dạy tốt bọn trẻ thì sự hợp 

tác giữa phụ huynh và thầy giáo chân thật là rất quan trọng. 

Người mẹ này đối với giáo dục cũng rất nhạy bén, bởi đứa 

bé được nhiều người nuông chiều như vậy cho nên đối với 
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người khác nó không có lòng cung kính. Và người mẹ ở mọi 

nơi, mọi lúc đều phải tìm cách điều phục sự kiêu ngạo của đứa 

bé, mong rằng nó sẽ có được lòng cung kính. Mỗi lần khi ra 

khỏi khu phố, bởi vì mỗi khu phố đều có nhân viên bảo vệ, 

cho nên người mẹ nói với đứa con: “Nào! Con chào chú đi”. 

Đứa bé này đều không bằng lòng. Có một lần, mẹ nó đứng bên 

cạnh người bảo vệ rồi nói với nó: “Hôm nay con không cúi 

chào thì chúng ta sẽ không lên nhà”. Đứa bé vẫn ngang bướng 

không cúi chào. Người mẹ liền nói với nó: “Từ lãnh đạo quốc 

gia cho đến tất cả những người đang làm việc, mỗi người đều 

có sự cống hiến đối với xã hội, đều đáng được chúng ta tôn 

trọng. Các con còn nhỏ tuổi, còn cần đến sự chăm sóc của cha 

mẹ, và còn rất nhiều người khác phục vụ các con. Cho nên con 

phải chủ động cảm ơn chú này, cúi chào chú này!”. Đứng 

trước người bảo vệ để dạy bảo đứa bé, khi đứa bé có thể tiếp 

thu những đạo lý này thì nó mới có thể cúi chào những bậc 

tiền bối. Tin rằng thái độ cung kính được tạo dựng này sẽ có 

ích đối với cuộc đời của nó không nhỏ. 

Lễ nghi khi gặp mặt, chúng ta có thể cúi chào. Vậy giữa 

người lớn với người lớn hiện nay thường dùng là bắt tay. Thật ra 

bắt tay là nghi lễ của phương Tây. Đa số dân tộc chúng ta là cúi 

chào, đương nhiên khi gặp bậc trưởng bối chúng ta phải “tật xu 

ấp” (nhanh đến chào), phải chủ động cúi chào. Các vị không thể 

đã nhìn thấy ông nội từ đằng xa mà còn từ từ đi đến. Như vậy là 

không cung kính. Đối mặt với bậc tiền bối chúng ta phải cúi 

chào thi lễ, nếu là ngang hàng thì rất tự nhiên để cúi chào. Chúng 

ta có xem phim dài tập của Hàn Quốc, là bộ phim “Thương 

Trường”. Các vị thấy họ gặp nhau thì đều cúi chào như vậy, cảm 

thấy rất thoải mái. Ngay khi nhìn thấy người mà họ không ưa thì 

họ vẫn kìm nén đôi chút để thi lễ với người ta. 

Hiện nay đa số trong mọi trường hợp đều dùng cách bắt tay 

để chào hỏi. Vậy thì khi bắt tay nên chú ý những điểm gì?  



CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC  

Hoclamnguoi.edu.vn Page 173 

 

 Khi bắt tay, chúng ta phải xem xét đến vấn đề tôn ti 

trật tự. Ví dụ như ai là người đưa tay ra trước thì mới phù hợp 

với lễ nghi? Người tiền bối với người hậu sinh thì ai là người 

đưa tay ra trước? Trưởng bối đưa tay ra trước, hậu sinh đưa 

tay ra sau. Nếu không chúng ta chỉ cần cúi chào là được. Cấp 

trên và cấp dưới ai là người đưa tay ra trước? Cấp trên đưa tay 

ra trước. Ví dụ như các vị đến một công ty khác, gặp Chủ tịch 

Hội đồng quản trị của họ. Chủ tịch còn chưa đưa tay ra bắt, 

các vị đã đưa tay ra trước nói: “Chào ông! Chào ông!”. Người 

ta còn chưa biết các vị là ai, tay cũng không đưa ra thì các vị 

chẳng phải là rất khó xử sao? Cho nên đối diện với cấp trên 

của người khác cũng phải để cho cấp trên đưa tay ra trước, sau 

đó chúng ta mới đưa tay ra. Thứ tự như vậy không được làm 

đảo lộn, nếu không sẽ xuất hiện những tình huống khó xử. 

Nam giới và nữ giới thì ai đưa tay ra trước? “Nữ giới”. Các vị 

đều có rất nhiều kinh nghiệm. Đúng! Nữ giới đưa tay ra trước. 

Nếu không, khi người nam đưa tay ra, người ta lại không bắt 

tay với các vị thì có phải các vị sẽ rất khó xử sao. Cho nên đây 

là thứ tự. 

 Điều thứ hai là khi bắt tay chúng ta phải chú ý đến “thái 

độ”. Bắt tay thì phải chú ý đến những động tác nào? Thái độ nào? 

Chúng ta hãy thực hành diễn tập xem. Có vị nào xung phong lên 

đây bắt tay với tôi? Vị bạn hữu này, xin mời! Con người có rất 

nhiều sự biến hóa, khi tiếp nhận nó thì các vị phải rất tự nhiên.  

 Chúng ta gặp bạn bè, khi bắt tay đầu tiên phải chú ý 

đến mắt, mắt phải nhìn đối phương. Ví dụ như bây giờ tôi bắt 

tay với vị bạn hữu này: “Xin chào! Xin chào!”. Đối phương sẽ 

cảm thấy: “Sao lại không có thành ý chút nào vậy!”. Tình huống 

này cũng có, bởi vì trong khi dự tiệc gặp rất nhiều bạn bè, khi bắt 

tay với họ thì mắt lại nhìn một người bạn khác. Tay cứ bắt, 

miệng nói: “Xin chào! Xin chào!” nhưng đầu óc lại để đâu đâu, 
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rất là không có thành ý. Cho nên mắt phải nhìn thẳng đối 

phương. Nào, diễn lại lần nữa: “Xin chào!”. 

 Ngoài mắt ra, còn phải chú ý đến tay, dùng sức không 

được quá mạnh, nếu không chúng ta sẽ bóp tay người ta rất 

đau. Ví dụ như tôi bóp tay vị bạn hữu đây và nói: “Xin chào! Xin 

chào!”. Sức chịu đựng của vị bạn hữu này rất tốt! Cho nên bắt 

tay cũng phải chú ý đến “độ mạnh yếu”.  

 Tiếp đến, vị trí bắt tay cũng phải cho đúng, ví dụ như 

có rất nhiều người bắt tay như là không có sức, giống như thế 

này này “Xin chào! Xin chào!”. Có thấy qua như vậy chưa? Hình 

như là bị bệnh nghề nghiệp, chỉ chạm nhẹ vào người ta là được 

rồi. Như vậy cũng không có thành ý. Phải nắm ở vị trí này này, 

như vậy là rất tốt.  

 Tiếp đến, còn phải chú ý thời gian, bắt tay không được 

lâu quá. Nếu không các vị như thế này “Xin chào!”, họ cũng 

không biết đến bao giờ các vị mới bỏ tay ra. Hơn nữa chúng ta là 

nam giới, khi gặp được những người phụ nữ xinh đẹp, điểm này 

càng không thể phạm phải sai lầm.  

Khi chúng ta có thể chú ý đến mọi chi tiết thì người khác khi 

bắt tay với chúng ta cũng thấy rất vui vẻ. Tốt rồi! Cảm ơn anh! 

Xin vỗ tay tán thưởng. Đây là trong khi bắt tay, cũng phải để cho 

người ta cảm thấy thoải mái. 

 Sau khi bắt tay xong thì phải giới thiệu lẫn nhau. Thứ 

tự giới thiệu này cũng rất là hay, lại ngược với thứ tự khi bắt 

tay. Ví dụ như bậc trưởng bối đưa tay ra trước, hậu sinh đưa tay ra 

sau. Nhưng khi giới thiệu thì lại giới thiệu người hậu sinh với bậc 

tiền bối trước, giới thiệu cấp dưới với người cấp trên, giới thiệu 

người nam cho người nữ, ngược hẳn với khi bắt tay. Kỳ thật tuy 

nó chỉ là một lễ nghi nhưng chúng ta thử suy nghĩ xem hôm nay 

khi các vị dẫn bạn học của các vị về để giới thiệu với cha, các vị 

dắt tay cha và nói: “Cha à! Nào chúng ta đến làm quen với bạn 
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học của con”. Như vậy thì cảm thấy rất là kỳ cục! Kỳ thực lễ nghi 

là một thứ tự rất tự nhiên. Làm gì có chuyện dẫn người già cả đi 

giới thiệu làm quen với một người mà chiều cao chỉ bằng có một 

nửa ông. Như vậy không phải là kỳ cục sao? Cho nên lễ nghi 

trong “Lễ Ký”, “Nhạc Ký”, cũng có nhắc đến “lễ giả, thiên địa chi 

tự dã”, là thứ tự và quy luật rất tự nhiên của trời đất. Đây là tình 

huống cần chú ý trong giới thiệu. 

Trong quá trình giới thiệu cũng rất có khả năng người ta sẽ 

đưa danh thiếp cho các vị. Quá trình đưa danh thiếp và nhận 

danh thiếp cũng cần phải chú ý. Đưa danh thiếp nên đưa như 

thế nào? Các vị không nên mang cả túi đựng danh thiếp ra rồi 

phát cho từng người, vị này một tấm, vị này một tấm. Như vậy 

sẽ làm cho người ta có cảm giác không được tôn trọng. Khi một 

người không tôn trọng người khác thì thực ra cũng không tôn 

trọng chính mình. Cho nên tục ngữ gọi là “tự chuốc lấy nhục”. 

Các vị không kính trọng người thì trên thực tế đã không kính 

trọng mình rồi. Tấm danh thiếp đó đại diện cho các vị, sao các 

vị có thể tùy tiện phát như vậy. Cho nên, chúng ta cầm tấm 

danh thiếp lên bằng hai tay và đưa cho họ. Hơn nữa khi đưa 

thì phải để mặt trước của tấm danh thiếp hướng về phía 

người nhận để khi người ta nhận được là có thể xem được 

ngay. Nếu như các vị đưa mặt sau thì người ta lại phải lật lại 

xem. Những chi tiết nhỏ này cũng thể hiện các vị nghĩ cho 

người khác. 

Khi nhận danh thiếp, trước tiên các vị nhất định phải xem 

một lát. “Xưng tôn trưởng, vật hô danh” (gọi người lớn, chớ gọi 

tên), không phải chỉ đối với tôn trưởng mới như vậy. Có một số 

người khi giao lưu với người khác, nếu như người ta là Tổng 

Giám đốc, là Trưởng khoa, chúng ta phải lấy chức danh của họ 

để xưng hô, biểu hiện sự kính trọng đối với họ thì họ sẽ cảm 

thấy rất vui. Cho nên trước tiên các vị nhất định phải xem tên 

họ của họ, ví dụ như Trưởng khoa Trần thì nói: “Trưởng khoa 

Trần! Xin chào ngài!”. Các vị không nên nhận danh thiếp mà 
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không xem tên họ của họ là gì, đến khi ngồi xuống và bắt đầu 

nói chuyện thì mới chợt nghĩ ra là quên mất, sau đó mới lấy ra 

xem. Như vậy rất là kỳ cục. 

Khi nhận danh thiếp, ta nên cất vào trong ví. Có rất nhiều 

người để nó ngay trên bàn ăn. Trong khi ăn uống, nước canh có 

thể rơi vào, đối phương nhìn thấy sẽ nghĩ: “Trời ơi! Danh thiếp 

của tôi!”. Ông ấy có còn muốn làm ăn với các vị nữa không? 

Còn muốn hợp tác với các vị không? "Anh không tôn trọng danh 

thiếp của tôi!". Điều này sẽ làm cho họ có ấn tượng rất không tốt 

về các vị. Khi chúng ta nơi nơi đều có lễ nghi thì lễ nghi sẽ để 

cho người ta có ấn tượng tốt và sẽ là chiếc cầu nối tình bạn giữa 

hai người. Cho nên chúng ta không thể sơ xuất đối với lễ nghi 

khi gặp mặt. Phía trên là nói lễ nghi tiếp đón, và tiếp theo là nói 

đến lễ nghi khi gặp mặt. 
 

9.4. Trưởng vô ngôn, thoái cung lập (Người không nói, kính lui đứng) 

Ví dụ như chúng ta đi chào hỏi trưởng bối, nếu như trưởng 

bố thì đợi ông đi rồi chúng ta cũng có thể đi 

được, đó được gọi là “trưởng vô ngôn, thoái cung lập” (Người 

không nói, kính lui đứng).  

Khi tôi còn học đại học, có rất ít cơ hội về nhà, một học kỳ 

chỉ về có mấy lần. Khi vừa vào đến cửa và nhìn thấy cha mẹ, thì 

đây gọi là “ngộ trưởng”, tôi liền chào: “Con chào cha mẹ!”. Có 

rất nhiều sinh viên đại học về nhà là bám lấy mẹ, bám một lúc 

rồi thì so với khi ở trườ ận hơn. Bận làm gì vậy? Gặp 

bạn học cũ. Có tình trạng này không? Các vị nghĩ lại xem cha 

mẹ rất khó khăn mới đợi được bạn về, có thể có rất nhiều điều 

muốn nói với các vị. Nhưng chúng ta đều không để ý đến cảm 

nhận của cha mẹ, của người trưởng bối. Những việc này tôi cũng 

đã từng làm, cho nên sau đó phải bày tỏ sự sám hối.  

Chào hỏi cha mẹ xong thì các vị đi cất hành lý, sau đó lại quay 

ra để gặp cha mẹ. Bởi đã một thời gian không nói chuyện với các 
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vị, cha mẹ không hiể ạng hiện nay của các vị thì nhất 

đị ều nỗi lo. Lúc này các vị phải ngồi xuống, xem sách 

với mẹ cũng được, uống trà với mẹ cũng được, khoảng thời gian 

này tuyệt đối không được tiết kiệm. Có rất nhiều người nói: “Mẹ tôi 

chẳng có gì để nói với tôi cả”. Bởi vì vừa chào hỏi xong là các vị đi 

liền thì lời nói của mẹ còn chưa kịp lắng đọng để nói ra. Thật ra khi 

các vị chân thật có tấm lòng, lặng lẽ ngồi với cha mẹ, ngồi với cha 

mẹ một lúc thì linh cảm của họ sẽ ập đến, và tự nhiên sẽ có rất 

nhiều điều để nói với các vị. Cho nên chúng ta nói chuyện với 

trưởng bối thì cũng phải có sự kiên nhẫn. Trước tiên là cùng ngồi 

xuống, chân thật là khi đã ngồi được một lúc mà vẫn thấy cha mẹ 

không có gì để nói, lúc đó chúng ta mới được “trưởng vô ngôn, 

thoái cung lập” (người không nói, kính lui đứng). 

Khi tôi từ Hải Khẩu trở về, buổi chiều hôm đó trước tiên 

tôi đi gặp ông nội. Thăm ông xong, buổi tối tôi về nhà. Cũng 

hơn bốn tháng rồi không nói chuyện với cha mẹ, cho nên tôi 

buông hết các công việc khác xuống để

mẹ, khi nói chuyệ ến hai, ba tiếng đồng hồ

ện, tôi kể tỉ mỉ cho cha mẹ nghe tình hình 

cuộc sống, công việc của tôi, để cha mẹ có thể yên tâm đối với 

những việc tôi đã làm ở đó. Cho nên cha tôi, còn nhớ lần đầu 

tiên tôi về và báo cáo với ông, trong lúc nghe, ông đã rơi nước 

mắt đến ba lần. Bởi vì ông nghe được rằng ở Hải Khẩu, ở 

Thẩm Quyến những nơi đó có rất nhiều đứa trẻ đã học được 

rằng sau này phải về thăm nom cha mẹ. Ông nghe mà không 

cầm được nước mắt. Sau lần đó, tôi quay lại Hải Khẩu để tiếp 

tục công việc. Lần đầu tiên tôi gọi điện về nhà, kết quả cha tôi 

đã nói với tôi: “Con cứ ở đó mà công tác, làm cho thật tốt, 

không phải lo lắng những việc ở nhà. Những việc ở nhà cha 

đã giải quyết rất tốt rồi”. Cha tôi còn động viên tôi để mong 

tôi không phải bận lòng. 



GIẢNG GIẢI ĐỆ TỬ QUY - PHÉP TẮC NGƯỜI CON 

Hoclamnguoi.edu.vn Page 178 

 

Còn nhớ tôi cũng kể với ông một ví dụ, đó là ở Hải Khẩu 

chúng tôi có một học sinh. Bởi vì thầy của nó cũng rất chăm chỉ 

dạy bảo cho học sinh “Đệ Tử Quy”, cho nên khi Tết đến được về 

nhà, nó rất muốn được lạy cha mẹ để cảm ơn sự chăm sóc của 

cha mẹ trong những năm qua. Đứa bé định bưng ra hai chén trà, 

ở trong phòng và chuẩn bị bưng ra, nhưng trước lúc bưng ra nó 

cảm thấy tim mình đập thình thịch, và có một chút sợ hãi không 

dám. Kết quả chưa kịp bưng ra thì lại có mấy người khách đến 

chơi, nó lại càng chùn bước, bởi có người khác thì lại càng 

không tiện. Nhưng rồi nó lấy lại dũng khí: “Thầy giáo đã dạy thì 

chúng ta phải đi thực hành” ở cửa đi thẳng 

đến trước mặt cha mẹ, đứa bé này đột ngột quỳ xuống. Tất cả 

những người thân đáng lý ra là đang nói chuyện, khi thấy đứ

ỳ xuống thì đều im lặng. Không biết đã có một sức mạnh 

gì làm cho tất cả mọi người đều im lặng. Sau đó đứa bé nói: 

“Cảm ơn công lao dưỡng dục của cha mẹ trong những năm qua. 

Hôm nay là ngày bắt đầu của một năm mới, con kính chúc cha 

mẹ khỏe mạnh, sống lâu”. Và thế là đứa bé quỳ lạy cha mẹ ba 

lạy, khiến những người trưởng bối đứng bên cạ ất cảm 

động. Cho nên con trẻ cũng có thể ảnh hưởng đến người lớn. 

Sau khi đứa bé trở lại trường thì có viết một bài văn, nó viết 

rằng khi nó đi cảm ơn cha mẹ thì rất là hồi hộp, nhưng khi vừa 

quỳ xuống thì chợt cảm thấy đầu óc rất sáng suốt. Cho nên khi 

bước bước đầu tiên thì cảm thấy rất khó khăn, nhưng chỉ cần 

dũng cảm bước qua thì các vị càng làm càng thấy tốt hơn. 
 

9.5. Kỵ hạ mã, thừa hạ xa. Quá do đãi, bách bộ dư (Phải 

xuống ngựa, phải xuống xe. Đợi người đi, hơn trăm bước) 

Câu này là nói về phương tiện giao thông thời cổ của chúng 

ta, ngồi trên lưng ngựa, ngồi trên xe. Khi chúng ta đang ngồi 

trên lưng ngựa mà gặp trưởng bối thì phải xuống ngựa liền. Nếu 

như các vị đang ngồi trên lưng ngựa mà lại gặp ông nội, các vị 

cứ ngồi như vậy và nói với ông rằng: “Ông nội! Cháu chào 
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ông!”. Như vậy là bất kính, cho nên chúng ta phải lập tức 

xuống ngựa, hoặc là khi đi xe thì cũng phải xuống xe thi lễ. Mở 

rộng nghĩa ra, có thể c vị đang bận, ví dụ như đang 

chơi trò chơi điện tử, có người trưởng bối đến thì các vị phải 

nên bỏ trò chơi xuống và chào hỏi. Chúng ta nơi nơi

được quên lòng cung kính này. 

Nhưng nếu như thời nay, chúng ta đang ngồi trong xe hơi, xe 

đang chạy trên đường cao tốc, đột nhiên thấy chú mình cũng 

đang lái xe. Lúc này phải làm sao? Có thể hạ kính xe xuố

lớn tiếng kêu lên: “Chào chú!”. Như vậy có được không? Như 

vậy sẽ rất nguy hiểm. Cho nên học lễ nghĩa thì cũng phải linh 

động, không được cứng nhắc.  

Câu “quá do đãi, bách bộ dư” (đợi người đi, hơn trăm bước) 

này chúng ta diễn giải thành lễ nghi khi tiễn khách, tiễn đưa khách. 

Ý nói khi tiễn trưởng bối, tiễn đưa khách thì phải đợi khách đi 

khuất chúng ta mới được quay đi. Khi giảng giải câu này tôi thường 

để học sinh đi thực tập tiễn khách. Một học sinh đóng giả làm chủ 

nhà, một học sinh khác đóng giả làm khách. Học sinh giả

ửa và nói: “Tạm biệt!”. Học sinh làm chủ nhà 

liền đóng “ầm” cánh cửa một cái. Tất cả các học sinh khác đều cười 

ầm cả lên. Sau đó tôi lại mở cửa ra và hỏi học sinh giả

Nếu như người ta tiễn em như vậy thì em có cảm giác gì?”. 

Học sinh đó nói: “Giống như là hận không được nên phải đuổi em 

đi. Lần sau em sẽ không đến nữa”. Cho nên khi tiễn khách, chúng 

ta cũng phải để cho khách có cảm giác hài lòng, được tôn trọng. 

Ngoài thao tác thực tế ra, chúng ta còn phải thông qua thảo 

luận trực tiếp. Quý vị thân mến! Các vị cảm thấy tiễn khách như 

thế nào mới hợp lý? Có nhiều đứa trẻ đều nghĩ rằng tiễn khách ra 

đến thang máy, khi khách vào thang máy rồi thì chúng ta mới 

quay lại. Như vậy thì trong lòng khách sẽ cảm thấy rất ấm áp. 

Nếu như không có thang máy thì chúng ta tiễn khách đến đầu 

cầu thang rồi mới quay lại. 
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Người thời xưa khi tiễn đưa trưởng bối thì chân thật đã làm 

được câu: “Quá do đãi, bách bộ dư”(đợi người đi, hơn trăm 

bước), đều nhìn thấy trưởng bối đã đi khuất, không còn nhìn thấ

ủa trưởng bối nữa, lúc đó họ mới quay về. Khi tôi đi 

học ở Úc, học rồi thì phải thực hành. Cho nên buổi tối khi thầy 

giáo giảng bài xong, tôi tiễn thầy về nơi ông ở. Tôi cứ đứng ở đó 

mãi, đợi đến khi thầy vào trong phòng thì chúng tôi mới rời đi. 

Những bạn học khác lấy làm kỳ lạ là tại sao tôi cứ đứng ở đó mãi. 

Tôi liền nói với họ rằng: “Quá do đãi, bách bộ dư” (Đợi người đi, 

hơn trăm bước).  

Kỳ thực khi chúng tôi làm động tác này thì trong lòng chân thật 

rất vui không gì tả nổi. Bởi trong quá trình tiễn đưa người thầy này, 

đầu óc chúng tôi không ngừng xuất hiệ ộc sống của 

chúng ta nếu như không gặp được vị thầy này thì không thể mở 

mang trí tuệ, không đoạn trừ được phiền muộn. Cũng nhờ những 

giáo huấn mà thầy dạy bảo, chúng ta mới có thể có rất nhiều sự 

trưởng thành trong cuộc sống. Cho nên quá trình tiễn đưa thầy giáo 

cũng bao hàm tấm lòng biết ơn và quý trọng cái duyên thầy trò này. 

Người thời xưa, sự tương giao giữa người với người rất có tình 

nghĩa. Có được tình nghĩa như vậy nên mới viết ra được nhiều bài 

ca làm cảm động lòng ngườ ế. Chúng ta có nhắc đến người 

thời xưa rất trọng tình nghĩa, đều biểu lộ đối với những người thân 

và trong tình bạn. Cho nên Lý Bạch viết bài thơ “Hoàng Hạc Lâu 

tiễn Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng”, có nói rằng: “Cố nhân tây 

từ Hoàng Hạc Lâu. Yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu. Cô phàm 

viễn ảnh bích không tận. Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu”. 

“Cô phàm viễn ảnh bích không tận”, khi tiễn bạn, ông 

thường đợi đến khi không còn nhìn thấy bạn nữa thì ông mới 

luyến tiếc quay trở về. Tình nghĩa đối với bạn bè như vậy, tấm 

lòng lưu luyến như vậy được biểu lộ khi chia tay. Trẻ nhỏ thời 

nay rất khó có thể viết được những bài thơ như vậy, bởi vì trẻ 

nhỏ thời nay không có lòng cung kính và thường nông nổi, hấp 
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tấp hơn. Cho nên chúng ta cũng phải dùng những lễ nghi này để 

bồi dưỡng lòng cung kính của bọn trẻ đối với người khác. 

Mấy hôm trước, người anh kết nghĩa của tôi có đến nghe 

tôi giảng, ông từ Đài Trung đến. Ông nghe được hai tiết thì lại 

có việc cho nên buổi chiều đã phải đi rồi. Ông nói không đến 

nghe tôi giả ất khó chịu. Sự ủng hộ của 

ông đối với tôi không nói cũng rõ, chân thật là rất ủng hộ tôi. 

Tôi tiễn ông một đoạn đường, tiễn ông lên xe lửa. Khi ông rời 

đi, tôi vẫn cứ đứng mãi ở đó để “quá do đãi, bách bộ dư” (đợi 

người đi, hơn trăm bước). Đột nhiên nghĩ rằng quen biết ông 

đã mười năm nay, có rất nhiều quyết định của tôi, ông đều ủng 

hộ. Tuy có rất nhiều lần tôi thất bại nhưng ông vẫn cứ tin 

tưởng tôi. Ông nói: “Chỉ cần em vẫn giữ được tấm lòng đối 

với nhân loại, đối với xã hội như ban đầu thì nhất định sẽ làm 

được những việc có lợi cho ngườ ”. Cho nên, ông luôn 

luôn quan tâm tôi, thấy mấy năm nay tôi đi vào giáo dục, ông 

cũng rất vui, cũng được an ủi.  
 

10. TRƯỞNG GIẢ LẬP, ẤU VẬT TỌA. TRƯỞNG GIẢ 

TỌA, MẠNG NÃI TỌA. TÔN TRƯỞNG TIỀN, THANH 

YẾU ĐÊ. ĐÊ BẤT VĂN, KHƯỚC PHI NGHI. TIẾN TẤT 

XU, THOÁI TẤT TRÌ. VẤN KHỞI ĐỐI, THỊ VẬT DI. 

Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi 

Người lớn ngồi, cho phép ngồi 

Trước người lớn, phải nói nhỏ 

Nhỏ không nghe, không đúng phép 

Đến phải nhanh, lui phải chậm 

Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng 

         ************ 
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10.1. Trưởng giả lập, ấu vật tọa. Trưởng giả tọa, mệnh nãi tọa 

(Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi. Người lớn ngồi, cho phép ngồi) 

Đó là khi trưởng bối đứng thì chúng ta là những người hậu 

sinh không được ngồi, phải đợi trưởng bối bảo ngồi thì chúng ta 

mới được ngồi, đây là lễ nghi đi đứng, tiến thoái. Học lễ nghi 

thì cũng phải học cho linh động, không được cứng nhắc. Ví dụ 

như nhìn thấy người khác thì phải thi lễ, phải cúi chào. Nhưng 

khi đang ở trong thang máy rất là chật hẹp, đột nhiên gặp chú 

của các vị đi vào, các vị có thể cúi xuống chào ông không? Có 

thể người đứng cạ ẽ bị các vị hất qua một bên. Cho 

nên chúng ta học lễ nghi thì phải vận dụng linh hoạt. Vừa rồi 

giáo sư Trương cũng có nói: “Khi ở trong nhà vệ sinh có nên 

cúi chào để thi lễ không?”. Điều đó không nên. Đợi khi ra 

ngoài chào hỏi nhau là được rồi. Chúng ta phải thuận theo tình 

thế, tùy từng nơi mà làm. 

Có một vị thầy giáo, ông cũng đã học “trưởng giả tọa, 

mệnh nãi tọa” (người lớn ngồi, cho phép ngồi). Cho nên khi 

đến một cơ quan khác để trao đổi với người phụ trách ở nơi 

đó, người phụ trách đó là nữ ứng ở đó rất lâu. 

Người phụ nữ này đã ngồi xuống nhưng vị thầy giáo này vẫn 

cứ tiếp tục đứng. Bởi vì người thầy giáo coi cô ấy là trưởng 

bối, nên trưởng bối không nói thì vị thầy giáo này không dám 

ngồi. Vị trưởng bối nữ này khi nói chuyện tất nhiên là phải 

ngẩng đầ ị thầy giáo này rất cao, cô ấy lại ngồi 

nên đầu cứ phải ngẩng lên. Đột nhiên vị trưởng bối nữ này 

cảm thấy cổ tê cứng, cô ấy liền nói: “Anh ngồi xuống đi! Cổ 

tôi sắp chịu không nổi rồi ấy người khác 

ở đó mà ngẩng đầu lên nhìn thì không cần phải đợi trưởng bối 

nhắc, các vị cũng phải tự nhiên mà ngồi xuống. Học thì không 

được cứng nhắc.  

Có một bé gái khoảng hai, ba tuổi, một hôm cùng với cha 

mẹ và bà ngoại đi ra ngoài chơi. Khi đến công viên, người cha 
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ngồi đó đọc báo, còn bé gái ngồi trên một chiếc ghế băng. Bất 

chợt bà ngoại đứa bé đi đế ứa bé đột nhiên nhẩy 

lên. ếc ghế đó hơi cao, đứa bé nhẩy lên và đứng 

không vững cho nên nghiêng người về phía trước rồi ngã 

xuống. Bà ngoại và người cha của đứa bé cảm thấy rất kỳ lạ, 

vội vàng chạy đến nâng đứa bé dậy rồi hỏi: “Làm gì mà con 

nhảy lên thế?”. Đứa bé liền đáp: “Trưởng giả lập, ấu vật tọa” 

(người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi). Bởi vì bà ngoại đi đến cho nên 

nó phải nhanh chóng nhảy lên. Kết quả ời cha ở đó xấu 

hổ đến toát mồ hôi. Bà ngoại đi đến nhưng người cha vẫn thờ ơ 

ở đó mà xem báo. Con anh ấy mới có hai, ba tuổi đã biết nhảy 

lên. Thật là hậu sinh khả úy! Đối diện với những đứa trẻ được 

học sách Thánh Hiền, chúng ta cũng phải noi theo chúng học 

tập cho thật tốt, thực hiện tốt “Đệ Tử Quy”.  
 

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

10.2. Tôn trưởng tiền, thanh yếu đê. Đê bất văn, khước phi 

nghi. Tiến tất xu, thoái tẩt trì. Vấn khởi đối, thị vật di (Trước 

người lớn, phải nói nhỏ. Nhỏ không nghe, không đúng phép. Đến 

phải nhanh, lui phải chậm. Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng) 

Đây cũng là lễ phép trong nói chuyện. Trước mặt trưởng bối 

thì phải nói nhỏ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cuộc đàm đạo của 

các bậc trưởng bối. Trẻ nhỏ thời nay đối với việc khi nào nên 

nói, khi nào không nên nói, đối với chừng mực này rất là kém. 

Thườ ọn trẻ gặ ềm chế đượ ứ 

kêu gào, la hét loạn cả trời. Lúc này phụ huynh cần phải ngăn 

chặn đúng lúc. Nếu không, đợi đến khi chúng đã thành thói quen 

thì rất khó mà sửa đổi. Cho nên khi phát hiện bọn trẻ nói chuyện 

rất to, làm ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của trưởng bối thì 

chúng ta phải nhanh chóng nhắc nhở: “Các con hãy nói nhỏ đi 

một chút!”. Có một số trưởng bối nói: “Bé tiếng đi một chút!”. 

Bọn trẻ liền nói nhỏ đi, nhưng nói nhỏ được ba phút lại không 
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kiềm chế được. Thế là vị trưởng bối lại nhắc: “Bé tiếng đi một 

chút!” nhưng ba phút sau lại không có hiệu quả. Vị trưởng bối 

này liền nói: “Thôi! Mặc kệ chúng vậy!”. Như vậy là không 

đúng. Cho nên giáo dục thì cần có sự kiên nhẫn mới được. 

Thánh nhân rất nhấn mạnh đạo Trung Dung. Thực ra đạo 

Trung Dung là biểu hiện trong sinh hoạt hàng ngày của một 

người. Ví dụ như ăn mặc quần áo có cần phải như đạo Trung 

Dung không? Mặc nhiều quá thì sẽ nóng, mặc ít quá thì sẽ bị 

lạnh. Còn ăn cơm thì sao? Ăn nhiều thì bị đau dạ dày, ăn ít quá 

thì đói. Nói chuyện cũng cần Trung Dung. Cho nên “tôn trưởng 

tiền, thanh yếu đê”(trước người lớn, phải nói nhỏ). Nhưng nếu 

như nói chuyện với trưởng bối mà lời nói không rõ ràng thì thật 

là thất lễ, cho nên “đê bất văn, khước phi nghi”(nhỏ không 

nghe, không đúng phép). Nói chuyện với trưởng bối thì phải để 

cho trưởng bối biết rõ ràng chúng ta định nói gì. Hơn nữa còn 

phải chú ý rằng khi nói thì mặt phải nhìn đối phương, nhìn vào 

vị trưởng bối. Đó được gọi là: “Vấn khởi đối, thị vật di” (Khi 

hỏi đáp, mắt nhìn thẳng).  

Chúng ta nói chuyện với bọn trẻ thời nay, ánh mắt của 

chúng chú ý đến các vị trong bao lâu? Rất khó có thể lâu 

được! Được mười giâ ốt lắm rồi. Trẻ nhỏ nói chuyện 

với người khác mà mắt không chuyên chú thì thể hiện trong 

lòng nó không có sự cung kính, rất nông nổi. Tại sao trẻ nhỏ 

thời nay lại nóng vội như vậy? Đó là vì có khiếm khuyết trong 

sự giáo dục về lễ phép, lâu dần thì thành ra: "Ta làm theo ý 

ta!". Cho nên những chi tiết nhỏ này cũng cần có sự kiên nhẫn 

của chúng ta là những người trưởng bối để dạy bảo, từ từ sẽ để 

cho chúng đi vào khuôn phép, và mọi nơi, mọi lúc cũng nghĩ 

cho người khác. 

Gặp trưởng bố ải nhanh chóng tiến lên, không để 

cho trưởng bối phải chờ lâu. Đợi khi đã nói chuyện xong với 
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trưởng bối, chúng ta chuẩn bị rờ ải từ từ lùi lại mấy 

bước, sau đó mới quay đi. Sau khi trưởng bối nói xong các vị 

không được “Vâng! Tạm biệt!”, rồi lập tức rời đi. Như vậy thì 

giống như nói với trưởng bối rằng: “Tôi hận là không thể bỏ đi 

ngay được, không thể ở lại thêm dù chỉ mấy phút”. Mọi nơi, 

mọi lúc chúng ta đều phải chú ý đến cái cảm nhận của người 

khác, cho nên gọi là “thoái tất trì” (lui phải chậm).  
 

11.  SỰ CHƯ PHỤ, NHƯ SỰ PHỤ. SỰ CHƯ HUYNH, NHƯ 

SỰ HUYNH 

Việc chú bác, như việc cha 

Việc anh họ, như anh ruột 

Từ “chư phụ” và “chư huynh” này vào thời xưa nó có nghĩa 

là chỉ chú bác, có thể mở rộng ra là cậu, là trưởng bối. Hàng 

trưởng bối vai vế ngang hàng với chú, bác, cậu. “Chư huynh” là 

anh em họ nội, chị em họ nội, còn có anh em họ ngoại, chị em họ 

ngoại. Chúng ta hãy hồi tưởng lại một chút: Những người chú, 

bác này cũng đều chăm sóc chúng ta trưởng thành, cũng không 

biết đã từng bế ta bao nhiêu lần, và trong lòng luôn thầm nguyện 

cho chúng ta được khỏe mạnh, trưởng thành, cũng rất quan tâm 

chúng ta. Tục ngữ có nói: “Nhận của người một chút thì phải 

báo đáp trăm ngàn lần”. Có thái độ như vậy thì cuộc sống mới 

có phúc hậu, cuộc sống mới đầy ắp niềm vui. 

Lần diễn giảng này tôi cũng gặp rất nhiều trưởng bối, rất 

nhiều bạn hữu, đều là những người tôi quen mấy năm gần đây, 

cũng có rất nhiều người đã một, hai năm nay tôi chưa gặp mặt. 

Khi gặp mặt, những vị trưởng bối này, những vị bạn hữu này rất 

vui vẻ. Họ cũng cầu chúc tôi có thể trong khoảng thời gian này 

có chút tiến bộ. Khi đối diện với lời cầu chúc chân thành của họ, 

tôi cũng đều ghi nhớ vào lòng: “Nhận của người một chút thì 

phải báo đáp trăm ngàn lần”. Tôi càng phải làm cho mình có 
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nhiều tiến bộ hơn để cống hiến cho xã hội, để những người đã 

chúc phúc cho mình được vui vẻ. 

Cho nên cũng giống như vậy, những người chú, bác, những 

người anh chị em, họ cũng đều đồng hành với sự trưởng thành 

của chúng ta, cũng có rất nhiều sự dìu dắt, rất nhiều sự quan tâm 

đối với chúng ta. Chúng ta cũng phải luôn luôn ghi nhớ tấm thâm 

tình này vào trong lòng để khi họ có nhu cầu thì chúng ta nhất 

định tận tâm, tận lực đi giúp đỡ.  

Từ “chư phụ” (chú bác) này ngoài việc chỉ mối quan hệ thân 

thuộc ra, chúng ta cũng có thể mở rộng ải thích nó. 

“Chư” có thể là số nhiều, nhiều người, cũng có thể là phụng 

dưỡng cha mẹ của bất kỳ người nào chúng ta cũng đều phải có 

lòng cung kính. Đối xử với anh chị em của bất kỳ người nào 

chúng ta cũng phải có lòng yêu thương, cũng phải quan tâm. Khi 

chúng ta giải thích như vậy thì cả tấm lòng sẽ rất là rộng lớn. 

Rộng lượng thì phúc cũng lớn. 

Bà Hứa Triết ở Singapore là quốc bảo của Singapore. Đã 

từng có phóng viên phỏng vấn bà bởi vì mười mấy năm trời 

trong cuộc đời, bà đều liên tục dốc sức chăm sóc bệnh nhân, 

chăm sóc người nghèo khổ. Phóng viên hỏi bà: “Bà giúp đỡ 

nhiều người như vậy, giúp đỡ người ngoài như vậy...”. Phóng 

viên mới hỏi được một nửa thì bà đã nói: “Tôi đâu có giúp đỡ 

người ngoài! Người tôi giúp đều là anh chị em của tôi”.  

Cho nên trong thái độ của bà thì cả vũ trụ đều là nhà của 

bà. Phóng viên lại hỏi bà: “Bà chăm sóc người ta, vậy thì ai 

chăm sóc bà?”. Các vị xem, con người đều có rất nhiều phiền 

muộn. Chăm sóc người khác lại còn sợ không ai chăm sóc 

mình. “Ông trời sẽ chăm sóc cho tôi”. Các vị xem, thái độ đối 

với cuộc sống của bà khoáng đạt biết bao! Thái độ đối với 

cuộc sống như vậy so với Kinh điển Thánh Hiền thì hoàn toàn 

tương ưng với nhau.  
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Lão Tử có nói: “Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện 

nhân”. Cho nên trong tủ lạnh của bà Hứa Triết không biết tại 

sao lại có rất nhiều rau xanh, hơn nữa cũng không biết ai đã 

biếu. Quý vị thân mến! Tại sao lại không biết ai biếu? Khi 

người thi ân không cần báo đáp thì người báo đáp cũng không 

muốn bà biết.  

Nếu như hôm nay chúng ta mang quà đi tặng là có mục đích, 

khi mang quà ra tặng còn phải nói với đối phương: “Cái này là 

tôi mang đến”. Khi cho đi mà chúng ta có mục đích thì đối 

phương nhận cũng sẽ thành gánh nặng, giống như nợ các vị một 

món ân tình. Như vậy giữa người với người sẽ có nhiều áp lực. 

Bà Hứa Triết cho đi mà không cầu báo đáp. Bà lại còn cảm thấy 
đó hoàn toàn là những việc bà cần phải làm. Cho nên những 

người được bà giúp đỡ đều có sự cảm động phát ra từ nội tâm. 

Có cơ hội là họ lại giúp bà làm một số việc. Mọi người cũng rất 

là chủ động, cho nên đều mua rau để vào trong tủ lạnh của bà. 

Khi Cô giáo Dương dạy bọn trẻ học sách Thánh Hiền, viết 

thư pháp, mỗi lần học xong, khi học sinh đều đã về hết, cô giáo 

đi vào bếp thì cũng đều phát hiện ra có một số đồ. Bên này là túi 

rau, bên kia là túi hoa quả, cũng chẳng biết là ai biếu nữa. Cho 

nên, khi chúng ta chân thật dùng tấm lòng thành của mình để 

tương giao với người khác, khi các vị coi người thiên hạ đều là 

anh em, thì người thiên hạ cũng sẽ coi các vị là anh em. Cho nên 

mới có câu: “Tứ hải chi nội giai huynh đệ”. Đó là một kết quả. 

Vậy nguyên nhân phải gây dựng như thế nào? Chúng ta nhất 

định phải coi người thiên hạ như người thân. Chúng ta phải chủ 

động cho đi thì mới có thể có được kết quả như vậy. 

Trong “Hiếu Kinh” có một đoạn: “Kính kỳ phụ tắc tử duyệt, 

kính kỳ huynh tắc đệ duyệt, kính kỳ quân tắc thần duyệt, kính 

nhất nhân nhi thiên vạn nhân duyệt”. Thực ra quan hệ giữa con 

người với con người hoàn toàn không phức tạp, chỉ cần các vị có 

một tấm lòng thành thì nhất định sẽ có được nhân duyên tốt đẹp.  
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“Kính kỳ phụ”, khi đối mặt với cha của người khác, chúng ta đều 

rất cung kính thì con của người đó cũng sẽ vui vẻ, tin rằng các vị 

cũng có thể sống rất tốt đẹp với những người thân trong gia đình họ.  

“Kính kỳ huynh” là các vị tôn trọng huynh trưởng của họ, thì 

những người em trai, em gái này sẽ rất vui sướng.  

“Kính kỳ quân”, các vị tôn trọng cấp trên của họ, hoặc tôn 

trọng công ty của họ, vậy thì những người nhân viên trong công 

ty này cũng sẽ rất tôn trọng các vị.  

Khi chúng ta luôn luôn có lòng cung kính thì tự nhiên sẽ có 

được tình hữu nghị với mọi người. 

Ngoài những điều tôi vừa nêu trên là đối với cha mẹ, đối với 

anh chị đều phải cung kính, tiếp đến chúng ta mở rộng ra là “yêu 

ai yêu cả đường đi lối về”, phải kính trọng “chư phụ”, kính trọng 

“chư huynh”, ví dụ như con của anh trai, con của em trai, hoặc là 

con của bác, con của chú chúng ta cũng đều yêu thương.  

Vào thời nhà Minh ngày xưa có một vị nữ sĩ tên là Chương 

Quế Anh. Cha của cô mất sớm cho nên từ nhỏ cô đã mồ côi. Cô 

có ba người anh trai, nhưng ba người anh trai sau đó cũng mất 

sớm. Cho nên cô và các chị dâu cùng chăm sóc các cháu. Nhưng 

thật không may, ba chị dâu của cô cũng lục tục rủ nhau qua đời. 

Trong tình cảnh này, Chương Quế Anh quyết định gánh vác lấy 

trách nhiệm phải nuôi dạy cho những đứa cháu trưởng thành. Khi 

cô có thái độ như vậy thì đó đúng là: “Sự chư phụ như sự phụ, sự 

chư huynh như sự huynh” (Việc chú bác, như việc cha. Việc anh 

họ, như anh ruột). Cô làm như vậy nhất định sẽ làm cho các anh 

cô ở nơi chín suối được nguôi ngoai. Các anh trai được an ủi thì 

cha mẹ cũng được an ủi. Cho nên chúng ta thường phải “yêu ai 

yêu cả đường đi lối về”. Cả đời cô đã không đi lấy chồng, nhưng 

liệu cô có bị thiệt thòi không? Tin rằng khi dùng tấm lòng chân 

thành để yêu thương những đứa cháu này thì cuối đời cô cũng 

được những đứa cháu này phụng dưỡng. 



CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC  

Hoclamnguoi.edu.vn Page 189 

 

Trong quá trình tôi dạy học cũng từng gặp phải trường hợp 

cha mẹ học sinh đều đã qua đời và người cô phải nuôi dưỡng. 

Khi người cô này tìm hiểu đối tượng thì cũng nói thẳng với 

người yêu rằng: “Em lấy chồng thì cũng phải mang theo hai đứa 

cháu ện với cô ấy (cô của học sinh

ất cung kính và nể phục. Chân thật khi nói chuyệ

ến nửa chừng nếu như không kìm nén được thì thiếu 

chút nữa tôi đã rơi nước mắt, rất cảm động trước ý muốn chân 

thành, trung nghĩa của cô.  

Khi mỗi một vị phụ huynh đều có thể yêu thương con cháu 

mình như vậy, tin rằng trong cái gia đình không đượ

ẽ phát triển rất tốt. Đây là nói đến: “Yêu ai yêu cả 

đường đi lối về”. Cho nên đối với trưởng bối phải kính trọng, đối 

với người hậu sinh phải yêu thương. 

Vừa nãy chúng ta có nói đến bà Hứa Triết, bà đã coi 

người trong thiên hạ như người nhà để đối xử. Vào thời nhà 

Tấn có một học trò tên là Tổ Thích. Khi đó nước Tấn không 

được ổn định, phía Bắc có Ngũ Hồ làm loạn. Bất đắc dĩ ông 

dẫn người của mấy trăm hộ gia đình, bao gồm người thân của 

ông và còn có những người hàng xóm trong thôn cùng nhau 

chuyển đến một nơi gọi là Hoài Tứ. Bởi vì từ nhỏ ông đã có 

nghĩa khí, rất biết chăm sóc người khác, cho nên dọc đường 

tất cả những ngựa xe ông đều nhường cho những người già cả 

đi, còn ông thì đi bộ. Ông cũng đem tất cả tài sản, thuốc men 

trong nhà ra cho mọi người dùng, dọc đường luôn chiếu cố 

cho mọi người như vậy. Lúc đó Tấn Nguyên Đế cũng rất bội 

phục đức hạnh của ông nên đã phong cho ông làm quan, và 

ông làm cũng rất tốt. Hơn nữa ông thường ôm ấp ý định là 

nhất định phải lấy lại những mảnh đấ ị mất, 

rất là hùng tâm, tráng chí. Quả nhiên trong cuộc đời của ông 

cũng lấy lại được rất nhiều mảnh đất mà nhà Tấn bị mất. 
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Trong thời gian đi lánh nạn, Tổ

liệu cuộc sống cho tất cả mọi người, giúp đỡ họ làm thế nào để 

canh tác, làm thế nào để có sự gặt hái tốt đẹp. Khi gặp phải 

những bộ hài cốt, bởi vào thời chiến loạn thì thường gặp phải 

rất nhiều hài cốt ở khắp mọi nơi trên mặt đất. Tổ Thích liền tổ 

chức mọi người mang những bộ hài cốt này đem chôn, và còn 

tổ chức cúng tế cho họ. Những hành động này đều làm cho 

những người đi theo ông rất cảm động. Có một lần khi mọi 

người cùng nhau ăn cơm, có rất nhiều trưởng bối trong khi nói 

chuyện đã nói: “Chúng ta đã già cả như vậy rồi, nay có thể gặp 

được Tổ Thích thật giống như là cha mẹ tái thế của mình vậy. 

Chúng ta có chết cũng không ân hận”. Tấm lòng nhân nghĩa 

của Tổ ết đã cảm động biết bao nhiêu 

người. Cho nên khi Tổ Thích qua đời thì mọi người đều đau 

buồn giống như cha mẹ họ mất vậy. Tổ Thích chân thật đã thực 

hiện được câu: “Sự chư phụ như sự phụ, sự chư huynh như sự 

huynh” (Việc chú bác, như việc cha. Việc anh họ, như anh ruột). 

Khi tôi đi học ở Úc, có một vị trưởng bối, so ra ông còn 

lớn tuổi hơn cha tôi. Trong thời gian ở Úc, dạ dày ông bị xuất 

huyết, nôn ra rất nhiều máu cục. Khi ông đến trường của 

chúng tôi, tôi gặp ông thì thấy mặt ông nhợt nhạt, trắng bạch. 

Tôi liền đi thông báo cho nhân viên công tác bản địa nhanh 

chóng đưa ông đi bệnh viện, may mà không có vấn đề to tát 

xảy ra, chỉ cần điều dưỡng cho tốt trong một thờ

chúng tôi sang đây là để đi học nên hàng ngày phải học rất 

nhiều bài. Vị trưởng bối này lại cần có người chăm sóc. Tôi 

liền xung phong, tôi nói: “Để tôi chăm sóc”. Tôi phải lĩnh hội 

được cảm nhận khi hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, bở

ột thời gian.  

Có rất nhiều vị bạn hữu nói: “Anh thật là hiếu thảo!”. Tôi cảm 

thấy rất hổ thẹn, bởi cha mẹ tôi còn khỏe hơn tôi. Bề ngoài thì là 

tôi chăm sóc cho cha mẹ, nhưng kỳ thực họ chăm sóc cho tôi rất 
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nhiều. Bây giờ có cơ hộ ị trưởng bối này bị bệnh thì tôi 

có thể thực hiện được câu: “Thân hữu tật, dược tiên thường” (Cha 

mẹ bệnh, nếm thuốc trước) rồi. Những việc này thì đều có thể làm 

được. “Thần tắc tỉnh, hôn tắc định” (Sáng phải thăm, tối phải 

viếng), luôn luôn chú ý đến nhu cầu của ông. Tôi rất vui, tuy rằng 

không thể lên lớp được nhưng tôi có thể thông qua việc chăm sóc 

trưởng bối để thực hành những gì mình đã học. 

Bởi dạ dày của ông bị tổn thương cho nên không ăn được 

những thức ăn khó tiêu hóa, phải ăn những thức ăn dạng bột 

giống như cho trẻ sơ sinh ăn, hơn nữa cứ hơn hai tiếng lại ăn 

một lần. Tôi bắt đầu học cách chăm sóc trưởng bối, hai tiếng lại 

nấu một bát bột mạ

ộ cẩn thận, tỉ mỉ của mình. Vị trưởng bối 

đó cũng rất vui khi tôi chăm sóc ông dưỡng bệnh. Cũng bởi 

nhân duyên này mà tôi học được ở vị trưởng bối này rất nhiều 

đạo lý đối nhân, xử thế. Vị trưởng bối này tuy là công nhân, và 

công việc của ông cũng rất bận rộn, có lúc ông phải xuống cống 

ngầm thoát nước, xuống rất sâu dưới cống ngầm thoát nước để 

làm việc. Nhưng đều là ông dẫn đầu rất nhiều người Ấn Độ, bởi 

vì ở Singapore có rất nhiều di dân của các nước khác đến. Ông 

nói rằng ông dẫn đầu những người nước khác và ông đều là 

người xung phong xuống trước. Vì xuống đó rất nguy hiểm cho 

nên ông không bao giờ ủa ông xuống trước, mà 

đều là ông xuống trước. Khi cuộc sống công nhân của ông bị 

túng thiếu ông đều khẳng khái lấy tiền ra giúp đỡ họ mà không 

bao giờ đòi lại. 

Cho nên trong thời gian này tôi lại được thân cận với một 

người nhân đức. Tuy công việc của ông là dùng sức lực nhưng 

ông lại rất thích văn hóa Thánh Hiền, và còn viết được chữ Tiểu 

Triện rất đẹ ật phải kính trọng, lễ 

phép với tất cả mọi người, b ất nhiều nhân tài tiềm ẩn ở 

xung quanh mà chúng ta không biết. Nếu như các vị có thể 
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không ngừng duy trì tấm lòng cung kính thì ở đâu các vị cũng 

chân thật gặp được quý nhân, và có thể lĩnh hội được: “Năng 

thân nhân, vô hạn hảo. Đức nhật tiến, quá nhật thiểu” (Gần 

người hiền, tốt vô hạn. Đức tiến dần, lỗi ngày giảm). 

Bởi vì chúng tôi cùng ở chung một chỗ nên đều chăm sóc lẫn 

nhau. Đến lúc tôi phải ra đi thì người bác họ Trần này và mấy 

người nam giới ở chung với chúng tôi tập trung vớ

ối hôm trước. Sau đó họ tiễn tôi đi, tôi cũng thể hội rất sâu 

sắc đối với tình cảm lưu luyến giữa nam giới với nam giới này. 

Cho nên tôi nói rằng không chỉ có tình cảm chân thật giữa nam 

giới với nữ giới, mà giữa nam giới với nhau cũng rất có chân 

tình, chân nghĩa. Quan trọng nhất là chúng ta phải có tấm lòng 

chân thành để đối xử với người khác. Cho nên mới nói: “Sự chư 

phụ như sự phụ, sự chư huynh như sự huynh” (Việc chú bác, như 

việc cha. Việc anh họ, như anh ruột).  
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