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Xin chào các thầy cô! Mấy ngày trước chúng ta đã giới thiệu bảy cách 

làm sao để nâng cao năng lực của một giáo viên, bắt đầu từ hôm nay chúng ta 

lại giới thiệu về nội dung mới, thứ nhất là khai mở ngộ tánh. Tôi nhớ là trước 

đây tôi đã từng thỉnh giáo với thầy mình: “Chúng ta là giáo viên thì phải dạy 

học sinh ra sao?”. Thầy tôi im lặng một lúc rồi nói: “Ngộ tánh”, chỉ nói hai 

chữ: “ngộ tánh”. Là một học sinh tôi liền nghĩ đến, trong công tác dạy học, 

một giáo viên làm sao có thể khai mở ngộ tánh, làm sao khiến học sinh sau khi 

nghe bài giảng của bạn có thể khai mở cảm ngộ tự phát trong nội tâm của em, 

nếu vậy thì giáo viên sẽ khá là nhẹ nhàng, vì học sinh có ngộ tánh thì chắc chắn 

em ấy sẽ biết sau này phải nên học tập ra sao, hiện tại phải nên nghe giảng như 

thế nào. Cho nên nội dung dạy học chúng ta phải chú trọng ở việc khai mở ngộ 

tánh, làm sao khiến học sinh có khả năng học một biết mười, đây là điều hết 

sức quan trọng. Cho nên giáo viên phải bắt đầu từ tâm cung kính của bản thân 

mình, điều này rất quan trọng, phải bắt đầu từ tâm cung kính và đức hạnh của 

mình, vì chúng ta muốn dạy học sinh có ngộ tánh thì trước hết có phải là giáo 

viên phải có ngộ tánh không? Phải có. Ngộ tánh này đến từ đâu? Phải học từ 

tâm cung kính và đức hạnh thì mới có được công phu chân thật. Là một giáo 

viên, từ trong tâm chúng ta đối với nội dung dạy học, cầm giáo án trong tay 

chúng ta phải dạy học sinh ra sao để giúp các em hiểu được, sau khi hiểu được 

rồi còn biết vận dụng, đây là điều rất then chốt. Cho nên chúng ta phải hạ công 

phu về mặt kĩ thuật, những tài liệu liên quan và nội dung những câu chuyện kể, 

là một giáo viên thì nhất định phải biết làm phong phú nội dung bài giảng của 

mình, đây là điều rất quan trọng. 

Về đức hạnh và tâm cung kính thì mạt học có rất nhiều cảm nhận, vô 

cùng nhiều cảm nhận. Khi vừa mới tiếp xúc với văn hóa truyền thống, tôi đi 

nghe giảng tiết đầu tiên, sau khi nghe xong tiết đầu tiên thì tôi phát hiện phần 

lưng của mình rất đau, về nhà tôi nghĩ lại, 90 phút đó tôi ngồi dựa lưng ghế mà 

nghe, dựa rất thoải mái tại sao lại bị đau lưng? Tôi đã suy nghĩ vấn đề này, kết 

quả nghĩ ra là mình không cung kính với thầy giáo, tại sao vậy? Bởi vì thầy 

giáo xếp bằng ngồi thẳng, thầy giáo thì xếp bằng ngồi thẳng trên bục giảng bài, 

chúng tôi làm học sinh thì ngồi dựa lưng ra ghế mà nghe rất thoải mái, hơn nữa 
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đa phần là vừa nghe vừa nghi ngờ, trong tâm luôn nghi ngờ, tiết đầu tiên chắc 

chắn là có nghi ngờ. Cho nên tôi đã lập tức nghĩ đến việc mình không cung 

kính với thầy giáo. Cho nên bắt đầu từ tiết thứ hai tôi liền ngồi lại ngay ngắn, 

không dám dựa vào lưng ghế, rất cung kính mà yêu cầu bản thân mình không 

được có bất kì vọng niệm gì. Cho nên trong 90 phút đó muốn tìm một vọng 

niệm thì cũng rất khó, vì tôi nghĩ là chỉ có tâm cung kính mới có thể khai mở 

ngộ tánh của một người, do đó lúc đó tôi đã nghĩ là do mình không cung kính 

thầy giáo thì làm sao học được tâm pháp của thầy chứ? Khi thầy đang dạy 

chúng ta, kể cả sau đó tôi bái sư tập nghệ, học thư pháp và hội họa, mỗi lần 

thầy dạy, từ cách làm mẫu của thầy cho đến cách chấm mực cho đến từng câu 

nói của thầy, tôi yêu cầu bản thân mình rất nghiêm, nhất định phải nghe cho kĩ 

thầy giảng như thế nào, sau khi quay về phải khổ luyện một tuần, tuần sau gặp 

lại thầy, phải đi xe hơn hai tiếng đồng hồ mới đến được nhà thầy, lúc đó cũng 

có không ít học sinh, chúng tôi học chung với nhau, tôi đến từ nơi xa nhất. Vậy 

thì khi nhìn thấy những thứ các thầy viết, các thầy vẽ, là người mới học thì 

chúng ta sẽ thấy rất ngưỡng mộ, vì người ta đã học rất nhiều năm rồi, viết rất 

đẹp, lập tức liền khởi lên tinh thần hăng hái phấn đấu, cho nên sau khi học một 

tiết thì tôi về nhà rất chăm chỉ, mọi người có nghe thấy ai một tuần luyện vẽ 

1000 bức chưa? Luyện quốc họa, luyện công phu căn bản, luyện 1000 bức, 

mua rất nhiều giấy, không phải giấy khổ lớn mà là giấy A3, cứ luyện mãi. Cho 

nên mỗi lần thầy giáo nhìn thấy tôi đều nói tôi là thiên tài, tất cả các học sinh, 

bạn học, huynh trưởng đều nói tôi là thiên tài. Xin hỏi tôi có phải là thiên tài 

không? Phải không? Không phải, chỉ là khổ luyện mà thôi, từ việc khổ luyện 

đó, thật ra cũng không phải khổ luyện mà là nhất tâm ngưỡng vọng, ngày nay 

tôi có năng lực này, có cơ hội học tập này, năng lực đó tức là chỉ những điều tôi 

làm được, tôi cứ luyện mãi, luyện đến khi nào rất thuần thục thì sẽ biết. Cho 

nên chúng ta từ kinh điển mà dạy học thì sẽ cảm nhận rất sâu sắc về việc: “ôn 

cố tri tân” (ôn cái cũ biết cái mới), lại cảm nhận được câu: “hay làm khéo tay”, 

nhưng: “ôn cố tri tân” (ôn cái cũ biết cái mới) và “hay làm khéo tay” hiện nay 

rất nhiều giáo viên kể cả các bạn trẻ đều không khắc ghi hai câu này trong tâm 

mình, họ cho rằng điều này rất đơn giản, có gì để học đâu chứ? Nhưng thật ra 

có thể học được rất nhiều, có thể cảm nhận rất sâu sắc. Cho nên chúng ta trong 

quá trình học tập, tâm thái học tập của bạn, nếu như tâm thái của bạn không 

lắng lại để học, luôn mong ước xa vời, một bước lên trời, đó là chuyện không 

thể nào. Cho nên mỗi một người chúng ta trước hết phải hiểu rõ chính mình, 

tính cách của mình nếu có khuyết điểm như vậy thì phải sửa đổi. Thế nào là 

cắm gốc? Gốc vững rồi mới sanh trưởng được, gốc không vững thì không sanh 

trưởng được, đây là điều rất quan trọng. Vậy chúng ta xem tiếp, trong lớp học 
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chúng ta phải làm sao để giúp đỡ học sinh? Điều đầu tiên, chúng ta phải chuẩn 

bị bài cho thật nghiêm túc, vô cùng quan trọng. Trước hết bản thân mình phải 

có cảm ngộ, cảm ngộ là điều rất quan trọng, hơn nữa còn phải có sự lý giải sâu 

sắc, lý giải được rồi thì mới ngộ được, ngộ rồi còn phải thâm nhập, thâm nhập 

rồi mới có khả năng chỉ đạo học sinh bất cứ lúc nào. Cho nên việc bổ sung 

ngoài giờ học cũng khá là quan trọng. Bởi vậy giáo án, nội dung chuẩn bị bài 

của giáo viên chúng ta không phải chỉ có một quyển, lúc nào chúng ta cũng 

phải nghĩ rằng căn cơ của học sinh bây giờ không như trước đây, giáo viên 

cũng phải tiến cùng thời đại, những nội dung nên tiếp thu, những kiến thức nên 

tìm hiểu, những đạo lý cuộc sống nên biết rõ, chúng ta không được bỏ sót cái 

nào hết. Là một giáo viên lúc nào cũng phải ghi chép lại tình hình dạy học của 

mình, ví dụ tôi dạy 5 lớp, mỗi lớp có độ tuổi khác nhau, đặc điểm của học sinh 

trong mỗi lớp cũng khác nhau, là giáo viên thì phải nên tìm hiểu tình hình của 

học sinh. Tìm hiểu tình hình của học sinh tức là trong giờ học, khi giáo viên 

đang giảng dạy, học sinh có cảm giác gì về lời giảng của giáo viên không, nếu 

học sinh không có cảm giác gì thì giáo viên nên điều chỉnh nội dung bài giảng 

của mình, đồng thời phải bắt tay từ công phu cơ bản, ở đây chúng ta nói là chủ 

yếu bắt tay từ công phu cơ bản, những cái nào là công phu căn bản khi dạy học, 

quá trình của mỗi một công phu cơ bản chúng ta đều phải hiểu rất rõ, không 

những hiểu rõ mà phương pháp giảng dạy của chúng ta phải rất đa dạng, bởi vì 

ngộ tánh của mỗi người là khác nhau, cá tính tư chất của mỗi người là khác 

nhau, phương pháp giảng dạy của giáo viên phải luôn luôn điều chỉnh để giúp 

học sinh tiếp thu từ cạn đến sâu nội dung giáo viên đã giảng, công phu sư phạm 

của giáo viên nhất định phải khiến học sinh lý giải được, điều này rất quan 

trọng. Là một giáo viên thì khi nào chúng ta mới có thể bồi dưỡng mình tốt 

nhất? Vào các kì nghỉ hè nghỉ đông, nghỉ hè nghỉ đông mình phải học bao 

nhiêu, nhất định phải lên kế hoạch cho công khóa của mình, sau khi xác định 

rồi, hy vọng bạn có thể làm được, nhưng đừng mong ước xa vời lắm, vì dịp tết 

chúng ta lâu lắm mới về nhà sum vầy với người thân, ở bên người thân mọi 

người đừng nghĩ là không có gì để học, thật ra lại học được rất nhiều, sẽ học 

được cách nên đối thoại với người lớn trẻ nhỏ trên dưới như thế nào, đây là 

điều chúng ta phải học. Khi chúng ta nói chuyện hoặc ăn cơm chung với các 

trưởng bối thì chúng ta phải học, phải xem tại sao người ta có thể nói chuyện 

hòa ái, tại sao người ta mặt mũi hiền từ, tại sao người ta nói câu gì bạn nghe 

cũng rất dễ chịu, từ đây chúng ta phải học được cách giao lưu như thế nào, phải 

học được cách kính trọng người già tôn quý người hiến tài. Vậy thì khi thấy họ 

đã sống lâu như vậy thì chúng ta phải biết khiêm tốn học hỏi cách dưỡng sinh 

của người ta, trước đây người ta có những câu chuyện huy hoàng gì, chúng ta 
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có thể thỉnh giáo họ, đây là những điều không thể tìm thấy trong sách vở, bạn 

không thể đọc được từ sách vở, cho nên ở chung với các cụ cũng sẽ tiếp thu 

được rất nhiều kinh nghiệm cuộc đời quý báu. Trước đây mạt học làm công 

chức văn phòng, bạn bè mà tôi kết giao đa phần đều là người lớn tuổi, vì phải 

đi kiểm tra hộ khẩu, khi kiểm tra hộ khẩu thì các tổ trưởng, thôn trưởng chúng 

tôi nhìn thấy đều là những người rất lớn tuổi, khi nói chuyện thì có thể nghe về 

cuộc sống trước đây của họ, trước đây họ đã phấn đấu ra sao, cho nên khi ở 

chung với các cụ thì như thể đang tắm gió xuân, chỉ cần chúng ta hiếu học một 

chút thì các cụ đều sẵn lòng đem những kinh nghiệm cuộc đời, cách đối nhân 

xử thế của mình, làm sao để xử lý sự việc một cách viên dung, kể cả việc hóa 

giải khó khăn, chúng ta đều có thể học được. Nhưng tất cả các điều kiện quyết 

định đều nằm ở sự khiêm tốn của bạn, sự hiếu học của bạn, và thái độ của bạn 

khi thỉnh giáo các cụ, thái độ lúc đó nếu bạn gặp được quý nhân thì họ sẽ chỉ 

đạo bạn nhiều hơn, nếu thái độ của chúng ta lúc đó là nghi ngờ: “Hồi đó bác 

như thế thì chúng con cũng có thấy được đâu, ai mà tin được”, vậy là xong 

luôn, không ai muốn nói hết. Đây là một công phu rất quan trọng về cách làm 

sao chung sống và thỉnh giáo người khác, cung cấp cho mọi người tham khảo. 

Cho nên khi nghỉ đông, nếu chúng ta có đi thăm trưởng bối thì mọi người có 

thể thử một chút, về phương diện nhân sự, về phương diện giao lưu với người 

khác, tôi tin là chúng ta sẽ học được rất nhiều điều. Các thầy cô ngồi đây đa 

phần đều đang dạy học, dạy thư pháp, vậy chúng ta xem thử nét chấm bên phải, 

ý nghĩa của nó nằm ở đâu? Có thủy có chung. Hôm nay chúng ta viết thư pháp 

mọi người nhất định phải nhớ, bất luận viết ra sao, mỗi một nét hạ bút xuống là 

một điểm nhỏ, điểm nhỏ này tức là khởi điểm, nét chấm bên phải ý nghĩa của 

nó là có thủy có chung, sự khởi đầu tốt đẹp còn phải có sự kết thúc tốt đẹp, như 

vậy chúng ta viết ra mới đẹp, có thủy có chung, cái “có” này là rất quan trọng, 

cái “có” này phải nên đảm bảo thế nào? Tuần tự tiệm tiến, khi vừa mới hạ bút 

thì phải cẩn thận ngay lúc đầu, cẩn thận ngay lúc đầu rất quan trọng. Cho nên 

khi luyện thư pháp, nếu chúng ta hạ bút đậm quá thì rất khó sửa, trừ phi chúng 

ta hạ bút rất tốt, nếu không chúng ta hạ bút đậm quá thì không dễ gì điều chỉnh, 

cái này cũng nói với chúng ta rằng khi sống chung với người khác, trong quá 

trình tiếp xúc nếu hạ thủ quá nặng thì người ta sẽ sợ bỏ chạy, cho nên khi chung 

sống với người khác chúng ta phải biết là phải khách sáo, phải lễ độ, “có thủy” 

là nhất định phải có sự khởi đầu tốt đẹp, “có chung” là phải có sự kết thúc viên 

mãn. Cho nên nét chấm bên phải mọi người xem một chút, nét chấm bên phải 

có phải sau cùng phải viên mãn không? Rất viên dung. Ở phần cong của nó 

chúng ta xem có phải cũng rất viên dung không? Điều này chứng tỏ khi chung 

sống với người khác, chung sống với đại chúng xã hội chúng ta cũng phải viên 
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dung. Vậy thì bắt đầu từ điểm nhỏ dần dần sẽ lớn dần lên, dần dần dùng sức, 

dùng sức đến chỗ này, đến chỗ vòng cung này có thể nói là cao điểm nhất, có 

nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta học tập từ nhỏ, học đến chỗ vòng cung này là 

chỗ cao điểm nhất. Sau phần cao điểm nhất là mở rộng ra bên ngoài, phục vụ 

cho xã hội, nhưng nhất định phải nhớ viên dung, đến khi cuộc đời kết thúc thì 

chúng ta làm một dấu chấm viên mãn, do đó nét nhấn sau cùng nhất định là 

phải viên mãn, giống như là kết thúc nét nhấn ở dưới mặt đất, tức là chúng ta 

phải kiểm soát được, đến sau cùng thì viên mãn hạ đất, cũng gọi là lá rụng về 

cội, sau cùng phải buông bỏ. Chúng ta nhấn đến sau cùng có phải là buông bỏ 

sau đó nhẹ nhàng nhấc bút lên không? Chúng ta xem chữ này, từ khi hạ bút đến 

khi kết thúc chúng ta đều đang mỉm cười, thì ra mình có thể khiến nét chấm 

này từ nhỏ biến thành lớn sau cùng thì thu bút, có thể viết viên mãn như vậy. 

Cũng nói với chúng ta rằng cuộc đời từ lúc khởi điểm cho đến chung điểm 

chúng ta phải chú ý những điều gì, từ nhỏ đến lớn, sau cùng là kết thúc đều 

phải viên dung. 

Chúng ta xem tiếp nét chấm vuông, ý nghĩa của nét chấm vuông nằm ở 

chỗ biết xoay chuyển rẽ ngoặc, ngón tay chúng ta bất luận cầm cái gì cũng phải 

nắm lại thế này, nhưng ngón tay chúng ta chỉ cần nắm được đồ thì nó sẽ xoay 

chuyển được, chúng ta cầm cây bút lông này, dựa vào sức ngón tay bút sẽ xoay 

chuyển được, cho nên nét chấm vuông này nói với chúng ta rằng phương pháp 

trong cuộc đời có thể không ngừng đổi mới, có thể không ngừng nếm trải, nên 

nó xoay chuyển được. Vì vậy khi gặp khó khăn trước tiên chúng ta phải chuyển 

tâm của mình, đừng mãi đâm đầu vào tường, đụng tường rồi thì nhớ phải lùi lại, 

cho nên điểm vuông nói với chúng ta rằng cuộc đời phải biết xoay chuyển rẽ 

ngoặc, xoay chuyển và rẽ ngoặc nhất định phải chừa đường lui cho mình, nếu 

không sẽ rất khó khăn, khó chuyển cho tốt được. Do đó ngón tay chúng ta phải 

cầm cho tốt, cầm chặt quá thì không xoay chuyển được. Cho nên ở đây cũng 

nói với chúng ta, mỗi một góc độ, mỗi một phương hướng, từ lúc chúng ta hạ 

bút, nếu như nét chấm này chúng ta không hạ cho đúng mà lệch xuống dưới 

hoặc lệch lên trên một chút thì góc độ và hình dáng chúng ta xoay chuyển cũng 

sẽ không tốt. Vì thế từ thư pháp chúng ta có thể khiến học sinh thể hội cuộc đời 

một cách tinh tế, tỉ mỉ. Cho nên trước đây khi mạt học dạy học sinh, dạy thư 

pháp, đã giúp phụ huynh hiểu được một khái niệm, không phải luyện thư pháp 

xong rồi đi thi đấu, viết chữ đẹp, mà là mượn việc viết thư pháp để hiểu được 

một số yếu tố căn bản, đạo lý căn bản khi làm người, để học sinh trong quá 

trình học tập biết cách kiểm soát bản thân mình ra sao, trong quá trình trưởng 

thành này sẽ giúp các em cảm nhận cuộc đời thông qua thư pháp, những đạo lý 

mà các em lý giải được có thể đem vận dụng trong cuộc sống hàng ngày để hóa 
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giải một số khó khăn và mâu thuẫn trong nội tâm mình, đây là điều rất quan 

trọng, chúng ta học thư pháp là có đạo lý nhân sinh trong đó. 

Còn nét chấm ngang, ý nghĩa của nó là biết gánh nặng trèo cao, hiểu 

được đạo lý biết dừng đúng lúc. Nét chấm ngang này mọi người xem một chút, 

từ từ nhấn lên trên, leo lên trên. Cho nên trong cuộc đời này bạn cũng cảm thấy 

có những lúc áp lực rất nặng nề, nhưng áp lực nặng nề đến đâu chúng ta cũng 

phải cảm nhận được đây là một hạnh phúc, là một bài học. Chúng ta, những ai 

đã từng đi leo núi đều biết là vừa leo vừa la mệt, chân mỏi muốn chết không 

muốn leo nữa nhưng bạn nhìn thấy rất nhiều người đều đang leo lên thì lại nhủ 

thầm: “Thôi mình cũng ráng leo đoạn nữa”, thường xuyên khích lệ bản thân 

mình, vừa đi vừa dừng, sau cùng vẫn leo lên được đến đỉnh cao nhất. Khi 

chúng ta lên đỉnh cao nhất rồi đi xuống, thu bút, đến chỗ số 4 này là phải thu 

bút, phải thu rất tốt, nét này phải thu lại cho viên mãn thì nét chấm ngang mới 

được xem là đã hoàn thành viên mãn. 
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