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LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH 

MỘT NGƯỜI TỐT CHÂN THẬT ĐÚNG NHƯ PHÁP 

TẬP 1 

1.         Tổ tiên xa xưa (4.500 năm trước) của chúng ta giáo dục con cháu của họ 

như thế nào? 

2.         Thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào? 

3.         Quy tắc nhân sinh đầu tiên -  “Đệ Tử Quy”. 

Các vị đồng học, xin chào buổi chiều tốt lành. Hôm nay rất vui vì có cơ hội này, 

cùng các vị đồng học nghiên cứu thảo luận “làm thế nào để đời sống được hạnh 

phúc”. Chúng ta gọi là “Giảng Tọa Nhân Sanh Hạnh Phúc”. 

Trước tiên tôi xin được tự giới thiệu, tôi họ Thái, Thái Lễ Húc. “Lễ” của lễ phép, 
“Húc” của húc nhật mặt trời mọc hướng đông. Khi còn nhỏ tôi có một thói quen, sau 

này thì mới biết thói quen này là rất tốt, đó là chỉ cần có người lớn đến nhà của chúng 

tôi, tôi chỉ cần nghe thấy tiếng của họ, bất luận là tôi đang ở đâu, tôi cũng nhất định 
gác lại công việc mình đang làm, đi đến trước mặt những người lớn đó để chào hỏi 

họ. Tôi nói con chào chú, con chào dì. Các vị đồng học, khi mà tôi cúi đầu xuống 

chào như vậy rồi ngẩng đầu lên thì vẻ mặt của người lớn liền rất vui, lại xoa xoa đầu 
của tôi mà nói, cháu thật là ngoan quá. Tôi cũng rất là vui, bởi vì họ đã khẳng định 

tôi. Chào xong thì tôi đi. Cho nên khi một đứa trẻ đang làm những việc có đức hạnh, 
chúng nỗ lực thực hiện giáo huấn của Thánh Hiền. Thánh Hiền giáo huấn chúng ta 

phải làm một con người có lễ phép. Khi chúng chân thật cúi đầu xuống, trên thực tế 

trong tâm của chúng cũng sẽ rất hoan hỷ, bởi vì con người chúng ta vốn có cái tâm 
hiếu thiện hiếu đức. Cho nên từ nhỏ tôi đã hình thành thói quen này rồi, về sau cũng 

nhờ thói quen này mà được những sự lợi ích rất lớn. 

Có một lần đúng lúc tôi đang đi lên lầu bằng thang máy, có một người phụ nữ chắc 

tuổi tác cũng ngang với mẹ của tôi, tôi vào thang máy trước, sau đó vị ấy cũng vào. 

Tôi liền hỏi vị ấy rằng: “Cô ơi, xin hỏi cô muốn lên lầu mấy vậy?”. Các vị đồng học 
khi đi thang máy, ai hỏi như vậy xin giơ tay? Vâng, xin cảm ơn! Nếu như khi bạn đi 

vào trong thang máy, có một người mỉm cười nói với bạn rằng, xin hỏi anh chị lên 

lầu mấy vậy? Các vị bằng hữu, cảm nhận của các vị như thế nào? Rất dễ chịu, cũng 
có thể tâm tình cả ngày hôm đó rất tốt. Vì vậy, lễ phép chính là khoảng cách tốt đẹp 

nhất giữa người với người. Việc lễ phép này không thể không dạy. 

Vì thế, tôi thường thường nói với học trò của tôi và với cả phụ huynh học sinh: “Học 

lễ phép quan trọng hay là làm bài thi cho đạt 98 hay 100 điểm thì quan trọng?”. Là 

học lễ phép quan trọng hay học cái quan niệm thái độ đúng đắn một đời quan trọng, 
hay là cố gắng đạt từ 98 điểm thành 100 điểm quan trọng? Cái nào thì quan 
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trọng? Học lễ phép quan trọng. Mọi người đều cảm thấy lễ phép quan trọng, vậy 
xin hỏi những phụ huynh hiện nay đang làm cái việc ở phía trước hay là làm cái việc 

ở phía sau? Phía sau. Vì sao vậy? Rõ ràng trên miệng đều cho rằng đối người xử sự 
là quan trọng, nhưng trên thực tế thì đến khi gặp con cái đều vẫn là chỉ ép chúng học 

hành, vì vậy vấn đề là ở chỗ nào? Mong con thành tài. Vậy điểm số mà tốt thì con 

cái đã thành tài rồi phải không? Khi điểm số đã tốt thì cuộc đời chúng đã hạnh phúc 
mỹ mãn rồi phải không? Cho nên rất nhiều vấn đề đều cần chúng ta phải suy nghĩ 

thấu đáo, đều cần chúng ta phải dùng trí huệ để phán đoán mới có thể phán đoán 

chính xác. Tôi tin chắc là có rất nhiều phụ huynh đều thúc đẩy con cái về mặt điểm 
số. Về sau, đợi đến khi con cái tốt nghiệp đại học ra trường xong, rất có thể đến nổi 

khả năng chào hỏi với người khác cũng không có, thậm chí là không cần phải đợi 
đến tốt nghiệp đại học, rất nhiều sinh viên đi học chưa được mấy tháng thì đã bị nhà 

trường cho nghỉ học. Tại vì sao lại bị trường học cho nghỉ? Năng lực chung sống đối 

xử với người khác quá kém cỏi, và cả năng lực tự lo liệu cuộc sống chính mình cũng 
quá kém. Năng lực sống chung với người và năng lực tự chăm lo cuộc sống đều sẽ 

ảnh hưởng cả một đời chúng, mà chín mươi tám với một trăm chỉ cách nhau có hai 

điểm, có ảnh hưởng tới cuộc đời chúng hay không? Không có. Bởi vì tôi cũng là một 
học sinh được sinh ra từ cái chủ nghĩa thi cử, trong suốt quá trình hơn mười năm đèn 

sách ấy, rõ thật là quay đầu nhìn lại chẳng học được cái gì, không học được gì cả. 
Cho nên chúng tôi có sự thể hội sâu sắc này, không muốn học sinh của mình trong 

thời gian hơn mười năm trời uổng phí đối với những sự học tập không liên quan tới 

cuộc đời chúng cho lắm. Bởi vì chúng tôi có sự thấu hiểu này nên mới suy nghĩ một 
cách cặn kẽ là làm thế nào để một đứa học trò, để cho một đứa trẻ chân thật học được 

quan niệm thái độ cuộc sống chính xác. Sau đó thì khiến chúng xây nền móng cho 
cuộc sống thật vững chắc. Vì vậy nếu không học lễ, cuộc sống của chúng có thể sẽ 

tăng thêm rất nhiều trở ngại, vì một khi chúng thất lễ có thể người ta sẽ không giúp 

đỡ chúng, thậm chí là còn làm chướng ngại chúng. Thế nhưng một khi chúng ta có 
được sự lễ phép, cuộc sống có thể sẽ tăng thêm rất nhiều sự trợ lực. Trợ lực giúp đỡ 

cho chúng ta. Cho nên bậc làm trưởng bối như chúng ta nên phải suy nghĩ, học hỏi 

những gì để có thể giúp đỡ cho một đời của bọn trẻ. Vì vậy, thái độ chào hỏi người 
lớn từ nhỏ này của tôi cũng là do sự dạy dỗ của cha mẹ, đã hình thành thói quen này 

từ nhỏ. 

  

Sau khi tôi chào hỏi đối với người phụ nữ này xong, cô ấy cũng rất vui vẻ. Tiếp theo 

tôi liền tự giới thiệu về mình với cô ấy. Tôi nói chào cô, con là Thái Lễ Húc. Cô ấy 
nói chào con, còn ta là bà nhạc mẫu. Cô ấy nghe nhầm tôi là con rể họ Thái. Thế là 

cứ như vậy mà nói chuyện với cô ấy. Rốt cuộc nói chuyện như vậy mà phát hiện ra 
con gái cô là bạn học chung khóa trung học phổ thông với tôi. Cũng từ đây mà thể 

hội được ngạn ngữ có câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Vì vậy các vị 

bằng hữu, tôi cũng là từ Hải Khẩu bay đến Thẩm Quyến, lại từ Thẩm Quyến bay đến 
Hồng Kông, nếu đem gộp lại thì cũng đã hơn nghìn dặm, cho nên chúng ta cũng 

là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. 
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Vừa rồi đã nói quá trình sự việc chào hỏi với người khác ngay ở trong thang máy 
như vậy. Khổng Lão Phu Tử nói: “Bất học lễ vô dĩ lập”. Nếu bạn có lễ phép thì mới 

có thể có chỗ đứng được trong xã hội. Cho nên chúng ta rất vui mừng khi có người 
khác chào hỏi mình. Cũng như vậy, nếu như chúng ta chịu chủ động đến chào hỏi 

người khác, thì người khác cũng sẽ vui mừng như vậy. Hôm nay các vị bằng hữu 

ngồi ở đây, các vị đều đến từ những khu vực khác nhau, sau khi chương trình chúng 
ta hôm nay kết thúc, khi mỗi một vị đồng học trở về khu vực sinh sống của mình, 

mấy chục cái khu vực này cùng lúc vang lên cái âm thanh chào hỏi ân cần, có thể là 

sẽ cùng nói nhau: “Xin hỏi quý vị lên lầu mấy?”. Một khi mấy mươi khu vực đều 
bắt đầu trở nên như vậy, chúng tôi tin chắc mối quan hệ giữa người Hồng Kông với 

nhau nhất định sẽ có một sự thay đổi không hề nhỏ. Cho nên kỳ thực chúng ta hy 
vọng xã hội ngày càng tốt, chúng ta hy vọng giữa người với người có thể tôn trọng 

lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, nên phải bắt đầu từ chỗ nào? Tuyệt đối không phải là 

đi yêu cầu người khác làm trước. Tôn trọng lẫn nhau quan tâm lẫn nhau là kết quả, 
còn nhân phải từ việc chúng ta bắt đầu chủ động tôn trọng người khác, chủ động 

quan tâm người khác. Tin rằng giữa tất cả mọi người với nhau, nếp sống quan tâm 

tôn trọng sẽ nhanh chóng được hình thành, sẽ nhanh chóng thay đổi trở lại. 

Vừa rồi chúng ta có nói có duyên mới có thể đến tương ngộ, vì thế duyên phần đến 

được không dễ dàng, cho nên chúng ta biết được duyên phần khó được thì nên “tri 
duyên”. Biết được duyên phần khó được thì hiểu được “tích duyên”, trân tiếc duyên 

phần. Ngoài lợi ích cho bản thân ra còn có thể lợi ích cho người, thậm chí là lợi ích 

cho thật nhiều người. Cho nên có duyên phần tốt, chúng ta hiểu thêm một bước nữa 

là phải biết “tạo duyên”. 

Hôm nay có duyên phần này, xin được thảo luận với các vị đồng học “Làm Thế Nào 

Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp?”. Duyên này chủ yếu 

nhất là bởi vì tổ tiên chúng ta đã truyền thừa cái trí huệ hơn 4.000 năm, chúng ta mới 

có được cơ hội để mà tiếp nhận giáo huấn của họ. Vì lão tổ tông đã để lại trí huệ mới 
có thể kết thành cái duyên phần này. Chủ đề giảng tọa của chúng ta là: “Nhân Sanh 

Hạnh Phúc”. 

Cuộc sống làm sao để hạnh phúc? 

Các vị đồng học, cuộc sống làm sao để hạnh phúc? Cuộc sống nên như thế nào 

mới có thể hạnh phúc? Cuộc sống mà hạnh phúc nhất định phải có tư tưởng, quan 
niệm hạnh phúc. Bạn có tư tưởng quan niệm đúng đắn thì mới có hành vi đúng đắn. 

Có hành vi đúng đắn thì mới có thói quen đúng đắn. Có thói quen đúng đắn thì mới 

có nhân cách đúng đắn. Có được nhân cách đúng đắn thì mới có được vận mệnh tốt. 
Có vận mệnh tốt thì cuộc sống nhất định sẽ hạnh phúc. Vì vậy căn nguyên là ở chỗ 

nào? Một người có cuộc sống hạnh phúc hay không, nguồn gốc vẫn là ở tư tưởng 
quan niệm của người đó. Cho nên có thể khiến tư tưởng quan niệm được đúng đắn, 

cuộc sống của bạn đã xây được cái nền móng đúng đắn. 
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Các vị đồng học, phải dựa vào tư tưởng quan niệm của ai để xây dựng cuộc sống 

của bạn? Thậm chí là thay con cái bạn tạo ra cái nền móng cuộc sống đúng đắn cho 

chúng, phải căn cứ tư tưởng quan niệm của ai? Đây là một vấn đề vô cùng quan 
trọng. Một con người muốn có cuộc sống hạnh phúc, cũng chính là tư tưởng quan 

niệm phải đúng đắn. Tư tưởng quan niệm mà đúng đắn thì mới có thể làm một người 

tốt như pháp. Bạn là người tốt thì cuộc sống nhất định sẽ đạt được viên mãn. Hiện 
nay con người rất thích đọc sách, đặc biệt là rất nhiều người thích nghiên cứu tâm lý 

học. 

Tôi thường thường thỉnh giáo họ mà hỏi rằng, giả như bạn xem sách của một nhà 
tâm lý học viết, họ bốn mươi tuổi viết ra một quyển sách, sáu mươi tuổi lại viết ra 

một quyển sách khác, xin hỏi bạn sẽ xem quyển nào trước tiên? Sáu mươi tuổi? Tại 
sao các vị lại cho rằng nên xem quyển sách sáu mươi tuổi viết trước? Tâm lý đã 

chính chắn hơn. Các vị bằng hữu, vừa rồi vị đồng học này của chúng ta nói, có thể 

là tâm lý đã thành thục, đã sáng suốt hơn. “Có thể” có phải là nhất định không? Vận 
mệnh của chúng ta và cả vận mệnh thế hệ sau của chúng ta có thể xây dựng ở trên 

từ “có thể” này hay không? Không thể được. Vậy chúng ta hãy suy nghĩ lại một lần 

nữa, một người hai mươi tuổi thì tương đối đơn thuần hay là người bốn mươi tuổi 
tương đối đơn thuần hơn? Vậy đơn thuần thì tốt hơn hay phức tạp thì tốt hơn? Đơn 

thuần tốt hơn! Đúng! 

Chúng ta hay nói rằng, xã hội này là một cái chảo nhuộm lớn, vì vậy chưa chắc là 

một người sáu mươi tuổi có trí tuệ hơn một người bốn mươi tuổi. Cho nên bây giờ 

có nhiều người xem sách tâm lý học như vậy, đem lý luận trong sách tâm lý học để 
dạy dỗ con cái họ. Có một số người mới bắt đầu thì tiếp xúc lý luận của Liên Xô thì 

đem lý luận của Liên Xô dạy con cái. Hôm khác lại có người nói với họ, Italia cũng 
hay lắm, họ lại dùng lý luận của Italia để thử. Lại hôm khác có người nói Châu Âu 

rất hay, họ lại đem lý luận giáo dục của Châu Âu để mà dạy con. Xin hỏi con cái 

người đó sẽ thành ra như thế nào? Biến thành thế nào? Rất nhiều người nói biến 
thành vật thí nghiệm. Rất nhiều lý luận tâm lý đều đã dùng cái gì để làm thí nghiệm? 

Dùng động vật. Cho nên chúng ta nói bọn trẻ hiện nay giống như là con chuột bạch 

không khác, cung cấp cho người ta thí nghiệm, rất có thể thử nghiệm đến sau cùng 
thì ồ sai rồi, làm lại từ đầu. Có thể được không? Không thể được. Nên con người 

muốn đưa ra lựa chọn phải có lý trí. 

Rốt cuộc thì tư tưởng quan niệm như thế nào mới có thể khiến một đứa trẻ có 

cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, trở thành một người tốt đúng như pháp? Việc 

này chúng ta phải nên suy nghĩ. Trong xã hội cũng gặp được một số người bạn rất 
thành công, nghe xong một tiết học của chúng tôi, họ đứng ở bên cạnh rất lâu không 

muốn bước đi, đợi cho đến khi tôi giao lưu xong với rất nhiều bằng hữu, họ mới đi 
đến. Họ nói với tôi, hôm nay họ nói câu này không khó nghe chút nào, họ nói: “Tôi 

hôm nay nghe thầy Thái giảng về “Đệ Tử Quy”, tôi mười mấy năm từng trải trong 

xã hội, rốt cuộc cũng chỉ làm được một, hai câu trong “Đệ Tử Quy”. Các vị đồng 
học, vị ấy cũng đã bốn mươi tuổi rồi. Mười mấy năm kinh nghiệm cuộc sống lần mò 

ra được cũng chỉ được một hai câu giáo huấn của Thánh Hiền. Vì vậy, rất nhiều 
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người cuộc đời đã đi được bốn mươi hay năm mươi năm rồi, rốt cuộc phát hiện nếu 
như cuộc đời để cho ta trở lại lần nữa, tôi nhất định sẽ ít phạm lỗi lầm hơn rất nhiều. 

Chúng ta luôn có sự nuối tiếc như vậy. 

Xin hỏi lão tổ tông của chúng ta có sự nuối tiếc như vậy hay không? Có. Vì vậy lão 

tổ tông rất từ bi, rất biết suy nghĩ thay cho con cháu đời sau. Các vị có cảm nhận 

được hay không? Tôi đã từng nghe một vị trưởng giả đã hỏi một câu, tôi từ trước tới 
giờ chưa nghĩ qua cái vấn đề này, khiến bản thân tôi rất chấn động. Vị trưởng giả 

này hỏi: “Trong bốn nền văn minh cổ đại chỉ còn lại Trung Quốc. Tại sao trong lịch 

sử của toàn thế giới, mấy nghìn năm lịch sử chỉ còn lại duy nhất một nền văn minh 
cổ đại này? Nguyên nhân là ở đâu?”. Việc này đáng để cho chúng ta phải suy nghĩ. 

Có phải là lão tổ tông của bốn nền văn minh này đứng trước mặt thần linh mà 
nói: “Nào ta rút thăm được người nào thì dân tộc người đó không bị diệt vong 

không?”. Không thể nào. Có phải cái thăm này đã may mắn được tổ tiên người Trung 

Quốc chúng ta rút được cho nên văn hóa của chúng ta không bị mất? Tuyệt đối không 
phải như vậy. Thế tại sao văn minh cổ xưa của Trung Quốc có thể truyền được mấy 

nghìn năm? Tôi tin rằng Ai Cập cũng tốt, Tây Á cũng tốt. Lúc mới đầu tại sao tổ 

tông của họ phát minh ra văn tự, đã đem những thứ này thông qua văn tự, đem viết 
ra những kinh nghiệm của họ. Tại vì sao phải viết? Nếu như họ mỗi ngày chỉ nghĩ 

đến việc ăn mặc ngủ nghỉ của bản thân tốt là được rồi, thì họ có vẽ những bức tranh 
này, những văn tự này lên trên đá hay không? Không thể nào. Cho nên lão tổ tông 

của họ cũng đã có cái tâm này, hy vọng truyền thừa trí huệ, kinh nghiệm quan trọng 

trong cuộc sống lại cho đời sau. Nhưng mà họ đã truyền thừa không thành công, chỉ 
có lão tổ tông Trung Quốc truyền thừa thành công. Vì vậy, duyên này là duyên phần 

hiếm có trên cả thế giới. Chúng ta nên tìm cho ra nguyên nhân, bạn mới có thể “tri 

duyên”, mới có thể trân quý duyên phần này của chúng ta, là “tích duyên”. 

Tại vì sao văn hóa chúng có thể truyền thừa mấy nghìn năm? Nguyên nhân ở lão tổ 

tông của chúng ta đã thấy được tiếng nói và chữ viết nhất định phải tách ra mới có 
thể kéo dài văn hóa mấy nghìn năm không gián đoạn, vì sao vậy? Vì nếu như văn 

chương và ngôn ngữ không được tách ra, nếu như ngôn ngữ liên tục thay đổi, thay 

đổi đến 200 năm sau đó, người của 200 năm sau nghe hiểu được tiếng của 200 năm 
trước hay không? Sẽ nghe không hiểu. Một khi nghe không hiểu thì văn chương 

cũng đọc không hiểu. Chúng tôi có một người bạn đã rời xa quê hương hai mươi 
năm. Sau hai mươi năm anh ấy trở về quê hương ngồi lại nói chuyện với rất nhiều 

thân hữu, có những lúc một số lời nói cần phải nghe giải thích thì mới hiểu được. Vì 

vậy ngôn ngữ hai mươi năm đã có một sự thay đổi nhỏ, 200 năm thì sẽ thay đổi lớn, 
vậy 2.000 năm sau thì hoàn toàn không biết được văn chương họ viết cái gì. Lão tổ 

tông đã phát hiện việc này, cho nên nói chuyện thì dùng ngôn ngữ khi đó, mà viết 
văn chương thì dùng dùng phương pháp đã thống nhất mấy nghìn năm nay, đó 

là “Văn Ngôn Văn”. Bởi vì lão tổ tông đã tạo ra phép mầu văn ngôn văn này, cho 

nên mới có thể truyền thừa cái trí tuệ mấy nghìn năm không gián đoạn, không bị 
đoạn mất. Cho nên chúng ta hy vọng cuộc đời của chính mình không phải tìm kiếm 

mấy mươi năm thì mới biết được đã sai chỗ nào, vậy thì sẽ không còn kịp nữa. Cũng 
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không cần con cháu chúng ta phải tìm kiếm mấy mươi năm sau mới biết được đúng 

và sai, phải và trái, nhất định không để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy nữa. 

Bản thân tôi cũng là cho tới khi hai mươi lăm - hai mươi sáu tuổi mới có cơ hội gặp 
được học vấn của Thánh Hiền này, gặp được giáo huấn của lão tổ tông, cho nên tự 

tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Khi tôi biết được, tôi đã rất quý trọng cái duyên phần 

này, đúng lúc đó tôi cũng bước sang làm công tác giáo dục, dạy tiểu học. Tôi có một 
người anh kết nghĩa. Anh ấy có hai đứa con gái, một đứa học lớp hai tiểu học, một 

đứa học lớp bốn tiểu học. Tôi bèn đem hai quyển sách “Đệ Tử Quy” và đã lái xe đi 

hết ba tiếng đồng hồ mới tìm được người anh kết nghĩa này. Ghé vào quán ăn cơm 
vừa ngồi xuống, cơm còn chưa ăn thì tôi không còn kìm chế được nữa, bắt đầu giảng 

giải từng điều từng điều cho anh nghe, nói với anh rằng, mỗi một câu này đối với 
cuộc đời của bọn trẻ đều có ảnh hưởng sâu xa. Cứ như thế mà giảng giải một hồi, 

thế là khi chỉ mới nói đến được có một nửa, đột nhiên rất xúc động, nước mắt của 

tôi cứ tuôn trào ra. Ngồi lặng ở chỗ đó khoảng ba phút. Sau khi nỗi niềm của tôi đã 
ổn định trở lại, anh liền nói với tôi, anh nghe giáo sư đại học giảng bài cũng không 

có giảng ra được cái kiểu giống như tôi. Tôi đã giải thích với anh ấy một hồi. Tôi 

nói khi tôi vừa mới đọc được có một nửa thì đột nhiên cảm thấy, nếu như khi tôi còn 
nhỏ mà có vị thầy nào đó đem những đạo lý này giảng cho tôi rõ, cuộc đời tôi có thể 

đã ít đi biết bao nhiêu sự oan uổng, ít đi bao nhiêu những đường vòng. Đi phải đường 
vòng cũng không nghiêm trọng, mà trong quá trình đi con đường vòng đó cũng 

không biết đã làm tổn thương bao nhiêu người, cũng không biết đã làm cho bao 

nhiêu người phải đau khổ. Cho nên đột nhiên cảm thấy rất bi thương, cũng rất hối 
tiếc. Có một sự cảm nhận sâu sắc như vậy thì sẽ không muốn những học trò của 

mình, thậm chí là con cháu đời sau của chúng ta lại bị sự nuối tiếc giống như vậy. 
Vì vậy khi tôi có cơ hội, nhất định sẽ đem “Đệ Tử Quy” bỏ vào trong giỏ để đem 

tặng cho người khác. Ở trên chiếc xe của tôi cũng thường thường để những loại sách 

của Thánh Hiền, bất cứ lúc nào đủ duyên thì có thể tặng cho người khác. 

Chúng tôi có một người bằng hữu, anh ấy có một đứa con đã mười tám tuổi, một đứa 

đã hai mươi tuổi. Đúng lúc chúng tôi quen nhau vào năm ngoái, tôi đã đem những 

giáo huấn của Thánh Hiền, có cả “Đệ Tử Quy” giới thiệu với anh. Anh rất là xúc 
động, anh nói con cái của anh đều đã lớn đến như vậy rồi, không kịp nữa rồi. Các vị 

bằng hữu, có bị trễ hay không? Mất trâu mới làm chuồng cũng không là quá trễ. Tôi 
liền nói với anh, lòng thành tất linh. Anh vẫn là cần phải có tâm chân thành, tâm 

nhẫn nại để xoay chuyển tư tưởng quan niệm của con cái. Đương nhiên cái công 

trình này cũng khá là lớn. Bởi vì anh có sự nuối tiếc sâu sắc đến như vậy, nên anh 
lúc nào cũng có mấy quyển “Đệ Tử Quy” để trong giỏ xách. Có một hôm đi hớt tóc, 

trong tiệm tóc vừa hớt tóc, để không lãng phí thời gian, cũng đem những giáo huấn 
trong “Đệ Tử Quy” này giới thiệu cho thợ hớt tóc. Người thợ hớt tóc ấy đúng lúc 

cũng đang mang thai, chưa sinh em bé. Sau khi vừa giới thiệu cho cô ấy xong, lại 

đem đĩa VCD đọc “Đệ Tử Quy” tặng cho cô ấy. Sau đó người thợ hớt tóc này trở 
về, thường mở đĩa “Đệ Tử Quy” lên nghe. Sau này cô sinh được một đứa con trai. 

Vị bằng hữu này của chúng tôi lại đi hớt tóc nữa, cô ấy nói với anh: “Chỉ cần đứa 

con của tôi quấy khóc thì tôi sẽ đi mở đĩa “Đệ Tử Quy” lên, bé liền lập tức không 
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khóc nữa”. Bởi vì bản thân có sự hối tiếc sâu sắc, anh không muốn người khác lại 
đi vào vết xe đổ mà anh đã đi qua, cho nên vị bằng hữu này đã có cái tâm như vậy. 

Tin rằng anh sẽ tích được phúc phần to lớn. Cái phúc phần này có thể sẽ bao trùm 
cho tới đời sau. Chúng ta cũng tin rằng con cái của anh nhất định sẽ từ từ nhìn thấy 

được tấm gương này của người cha, tiếp đến cải thiện hành vi của chính mình. 

Thánh Hiền đã giáo huấn chúng ta những gì? 

Chúng ta đã biết được lão tổ tông có trí tuệ cao độ đến như vậy, đã truyền thừa văn 

hóa được mấy nghìn năm. Tiếp theo đây chúng ta hãy thâm nhập lý giải cho được rốt 

cuộc Thánh Hiền đã giáo huấn chúng ta những gì? 

Tôi thường thường hay hỏi bằng hữu một câu này, tôi hỏi bạn là người Trung Quốc 

phải không? Sao không có phản ứng gì vậy? Các vị còn đang suy nghĩ rất lâu, vấn 
đề này có cần phải suy nghĩ lâu như vậy không? Bạn là người Trung Quốc phải 

không? Phải. Tiếng trả lời cũng không được lớn lắm. Tại sao lại phải hỏi vấn đề này? 

Những lúc tôi thường hỏi như vậy, mới bắt đầu thì âm thanh đều rất nhỏ, sau đó hỏi 
lại lần thứ hai thì họ liền lớn tiếng mà nói “phải”. Tôi nói âm thanh mà lớn thì có 

nhất định là phải hay không? Chúng ta phải trọng bản chất, trọng thực chất, không 

phải em bé cứ khóc to thì được bú sữa. Tôi thường hay hỏi họ một vấn đề, nếu như 
có một người từ khi sinh ra đến lớn lên ở nước Mỹ, nhưng cha mẹ của họ đều là 

người Trung Quốc, chúng ta có dám đảm bảo máu của họ là dòng máu chính thống 
của người Trung Quốc hay không? Nhưng mà tư tưởng của họ thì sao? Tư tưởng của 

ai? Tư tưởng của người Tây Phương. Xin hỏi là dòng máu thì quan trọng hơn hay tư 

tưởng thì tương đối quan trọng hơn? Dòng máu của họ sẽ ảnh hưởng đến cả đời họ 
phải không? Tư tưởng quan niệm sẽ ảnh hưởng đến cái tâm của cả cuộc đời họ và 

thái độ qua lại với người, cho nên tư tưởng là thứ quan trọng hơn tất cả. Mặc dù 
chúng ta tuy là chảy trong mình dòng máu người Trung Quốc, các vị bằng hữu, tư 

tưởng chúng ta có phải là tư tưởng của người Trung Quốc hay không? Dựa vào điều 

này đáng để chúng ta suy nghĩ kỹ càng. 

Giáo huấn Thánh Hiền Trung Quốc chúng ta thẳng thắn mà nói đã gián đoạn hai - 

ba đời rồi. Cho nên bây giờ chúng ta còn lớn tiếng nói “phải”, nhưng mà phải chân 

thật hiểu được tư tưởng quan niệm của bản thân hiện giờ rốt cuộc là quan niệm tư 
tưởng của người Phương Đông hay là quan niệm tư tưởng của người Phương Tây. 

Hiện nay, cả thế giới quốc gia văn minh (chữ “văn minh” này phải để trong dấu 
ngoặc) là văn minh vật chất chứ không phải văn minh tinh thần. Đây là quốc gia có 

văn minh vật chất phát triển, quan niệm tư tưởng của họ đều thiên về tư tưởng của 

Phương Tây. Chúng ta hãy quan sát một chút, bản thân mình có phải là thiên về tư 

tưởng Phương Tây không? 

Người Phương Tây suy nghĩ thì lấy mình làm trung tâm, bản thân lại được đề cao, 
mối quan hệ giữa người với người sẽ hình thành trạng thái “cạnh tranh”. Cạnh tranh 

đến một mức độ nào đó lại sẽ nâng lên một cảnh giới nữa là bắt đầu công kích lẫn 

nhau, “chiến tranh”. Chiến tranh mà nâng lên sẽ biến thành “ngày tàn của thế giới”. 
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Tôi thường hay nhìn thấy ngoài đường, trên mấy cây cột điện có dán bốn chữ: “Ngày 
tàn đã đến”. Các vị bằng hữu, ngày tàn đã đến hay chưa? Rất nhiều người sẽ nghĩ 

rằng, ngày tận thế chính là ngày bom nguyên tử phát nổ. Bom nguyên tử mà nổ thì 
trái đất sẽ bị hư hại. Không phải như vậy, ngày tận thế là gì? Khi mà tư tưởng của 

con người không còn giống con người nữa thì những ngày tháng sống sẽ rất khó 

chịu. Khi mà luân lý đạo đức đều bị tiêu vong hết thì cuộc sống con người sẽ không 

khác gì với cầm thú. 

Một lần chúng tôi đến Thành phố Sán Đầu diễn giảng. Ở Sán Đầu họ đã triển khai 

đọc tụng Kinh điển được hơn một tháng, dạy bảo con cái làm người đối việc, cũng 
là bắt đầu dạy từ quyển “Đệ Tử Quy”. Sau hơn một tháng, thầy giáo đã tổ chức một 

buổi hoạt động nho nhỏ, là mời mỗi một bạn nhỏ chia sẻ một chút về tâm đắc của 
chúng trong hơn một tháng học tập vừa qua. Có một đứa trẻ khoảng bảy tuổi đi lên 

trên giảng đài nói, sau khi con đã học “Đệ Tử Quy” mới biết được là làm người thì 

phải hiếu thảo. 

Câu nói này rất thú vị. Sau khi nó học rồi mới biết được làm người thì phải hiếu 

thuận. Cho nên bây giờ rất nhiều người lớn ở trước mặt những đứa trẻ này cũng có, 

thanh thiếu niên cũng có, đều rất là giận dữ: Các em không biết là phải hiếu thuận 
hay sao? Chúng nó có biết hay không? Người không học thì không biết, “nhân bất 

học bất tri lý”, bạn có thể trách những đứa trẻ này không? Bởi vì người lớn đã không 
hiểu được căn bản làm người nằm ở đâu, cho nên đã không truyền nói lại. Căn 

nguyên vẫn là ở tại người lớn chúng ta, những hành vi thiên lệch này của trẻ con 

hiện nay không thể nào đổ hết tất cả trách nhiệm cho chúng, vậy thì không công 

bằng một chút nào. 

Đứa trẻ này tiếp sau đó đã nói rằng, con trước khi được học “Đệ Tử Quy”, mỗi ngày 
đều suy nghĩ làm sao để mưu hại cha mẹ. Mẹ cậu trân người nói không ra lời, vẻ mặt 

tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đứa con của cô mới bảy tuổi. Tôi tin tưởng cả cuộc đời này 

của cô, trước giờ chưa hề nghĩ qua con của mình đã nghĩ như vậy, vừa nghe thì 
không thể cầm được nước mắt, cứ chảy hoài, tại sao vậy? Đứa con nói, mỗi ngày 

đều ép con học cái này học cái kia. Hai vợ chồng cực kỳ bận rộn, bận rộn tối ngày, 

con cái có thể cảm nhận được là bạn thương nó không? Không cảm nhận được, vì 
cha con không gần gũi. Không gần gũi quá nhiều, bạn còn ép nó đi học bao nhiêu là 

thứ đó. Vậy xin hỏi bạn ép nó đi học bao nhiêu là thứ ấy thì mục đích là gì? Nói cho 
dễ nghe một chút thì là mong con thành rồng, muốn con thành phượng. Còn nói khó 

nghe một chút thì chính là sợ con cái học không được nhiều thứ, họ sẽ không giữ 

được thể diện. 

Khi thầy giáo chúng tôi giảng đến trường hợp ví dụ này thì một vị giáo viên khác 

cũng lập tức bước lên bục giảng chia sẻ với chúng tôi. Thầy ấy nói, hôm nay thầy ấy 
cũng vừa mới hỏi một đứa trẻ bảy tuổi rằng, con thương ba nhiều hơn thương mẹ 

hay là thương mẹ nhiều hơn thương ba? Đương nhiên hỏi vấn đề này có được hay 

không? Hỏi không hay chút nào! Hỏi vấn đề này rõ ràng đã khiến cho đứa trẻ sanh 
ra sự phân biệt, sanh yêu ghét, đã hại đứa trẻ. Lòng dạ của đứa trẻ nhất định rất rộng 
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lớn, đều đã bị những tư tưởng sai lầm của người lớn chúng ta chỉ bảo sai lầm cho 
chúng. Phải dạy bảo chúng nên hiếu thảo quan tâm cha mẹ nhiều một chút, đừng hỏi 

nó thương ai. Thế là đứa trẻ này cũng không cần suy nghĩ chút nào, nó nói cả hai 
người con đều không thương, con ghét hết cả hai. Vị thầy này vừa mới hỏi liền rất 

kinh ngạc. Tại sao lại kinh ngạc vậy? Bởi vì cha mẹ của nó khi ở trước mặt vị thầy 

này nhắc đến con của họ thì họ rất là đắc ý. Anh xem, đứa con của tôi học đàn piano 
giỏi như vậy, anh biết không, đứa con của tôi đại diện trường của nó đi thi cuộc thi 

nào thì đều đứng đầu danh sách. Cho nên họ rất lấy làm vinh dự. Nhưng mà chẳng 

bao lâu sau, họ lại không hề nghĩ qua đứa con của họ đang suy nghĩ những gì, đứa 
con của họ cảm nhận được những gì? Cho nên không phải người lớn thì chân thật 

thông hiểu được cảm nhận của trẻ con. Người lớn chỉ là dùng cái cách mà họ nghĩ 
là tốt mà áp đặt đối với trẻ con. Đứa trẻ mà bị ép bức như vậy, cuộc sống của nó sẽ 

thấy hạnh phúc hay không? Cuộc sống của nó đã sinh bệnh rồi, tư tưởng của nó đã 

sinh bệnh rồi, dù cho nó có được tốt nghiệp ở bất kỳ một ngôi trường tốt đến thế nào 
thì cuộc đời nó sẽ hạnh phúc hay không? Cho nên đáng để chúng ta suy nghĩ, rốt 

cuộc thế hệ ngay sau đời này bọn trẻ đang suy nghĩ điều gì? 

Có một đứa trẻ học lớp chín, tự mình nấu cơm cho cha mẹ nó ăn. Kết quả là cha của 
nó đã chết sau khi ăn cơm, ngã ra nền nhà co giật mà chết. Qua một thời gian không 

lâu sau đó, người mẹ của nó cũng như vậy, sau khi ăn cơm xong cũng chết. Khi nó 
cúng bái mẹ của nó vừa xong, lập tức không giữ được bình tĩnh, đã đem những thức 

ăn vừa mới cúng bái đó đổ xuống dưới cống nước. Người Thím của nó nhìn thấy 

được chuyện này, trong lòng kinh ngạc, đứa trẻ này đối với cha mẹ một chút lòng 
cung kính cũng không có. Đột nhiên đứa trẻ này đã đi đến trước người Thím của nó 

và nói: “Thím à, ba và mẹ của con đã mua bảo hiểm rồi có phải không?”. Vừa nói 
ra cái câu này, người Thím của nó đột nhiên cảm thấy toàn thân nổi hết da gà, có gì 

đó bất thường, liền báo công an điều tra. Sau khi điều tra mới phát hiện đều là do 

chính nó hạ độc. Là một đứa trẻ mới mười ba tuổi ở Tỉnh Tứ Xuyên. Các vị đồng 
học, các vị biết tại vì sao mà nó giết cha mẹ hay không? Tiền bảo hiểm chỉ có hơn 

10.000 Nhân Dân Tệ. Động cơ mới càng khiến chúng ta phải giật mình. Động cơ là 

vì nó muốn mua một chiếc điện thoại. 

Chúng tôi nghe được câu chuyện này, cảm thấy đây thực sự là ngày tận thế đã đến. 

Một đứa trẻ chỉ vì muốn mua một chiếc điện thoại mà đã giết hại cả cha mẹ ruột của 
mình. Trong lòng của nó đã không còn cái ân nghĩa, không còn cái đạo nghĩa, chỉ có 

dục vọng mà thôi. Chúng ta hãy quay đầu lại mà ngẫm nghĩ một chút, trẻ nhỏ đối 

với vật chất có ham muốn mãnh liệt đến như vậy hay không? Đã bắt đầu từ khi nào 

vậy? Từ nhỏ đã dạy nó dục vọng. Là ai đã dạy? Là cha mẹ. 

Cho nên bậc làm cha mẹ ở thời đại này không bình tĩnh mà suy nghĩ lại. Tuyệt đại 
bộ phận cha mẹ khi đã đến được tuổi trung niên, họ sẽ cảm thấy cuộc đời thật khổ, 

bận rộn hơn nửa đời người, lại nuôi dạy ra những đứa con làm họ ngày ngày ăn ngủ 

không yên. Vì thế, người không hiểu đạo lý, cuộc đời trải qua bao nhiêu việc chỉ 
khiến cho họ thấy vô cùng cảm thán, vô cùng chán nản đối với những cái kết cục 

này. Chúng ta nhìn lại một chút, chúng ta đang dùng phương pháp gì để tương tác 
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với bọn trẻ vậy? Đều là vật chất. Kỳ thi tháng này nếu như con thi được tốt thì dắt 
con đi ăn một cây kem thật to. Đây là lúc còn tiểu học. Khi lên cấp hai, nếu như con 

thi được tốt thì sẽ mua cho con một chiếc xe đạp. Động lực để trẻ con dốc sức mà 
theo đuổi là gì? Không phải là muốn thành tựu cuộc đời của mình để sau này còn có 

thể phụng dưỡng cha mẹ, mà là vì muốn đạt được mục đích của nó. Khi học cấp ba 

thì thi được tốt, tại vì sao? Vì có thể lấy được một cái máy ảnh kỹ thuật số. Tất cả 

động lực trong cuộc sống đều là vật chất. 

Có một học sinh cấp hai vừa thi lên cấp ba, khi thi xong thì nó nói với mẹ nó: “Mẹ 

ơi, mẹ phải mua cho con mấy bộ quần áo hàng hiệu giá trên một nghìn tệ”. Mẹ của 
nó hỏi tại vì sao? Đứa trẻ này trả lời, con thi lên được cấp ba đã giúp cha tiết kiệm 

mấy chục ngàn tệ. Nếu như con không thi lên được cấp ba, cha sẽ phải tốn một đống 
tiền để mà chạy điểm cho con, mua cho con một chỗ học cấp ba. Các vị xem, đứa 

trẻ ở trong đầu nó đang chứa những gì? Đều là dục vọng, đều là dùng tiền để đo 

lường bất kỳ giá trị nào. Vì vậy, làm con cháu ở đời sau, nếu cả thảy đều lấy dục 
vọng để theo đuổi thì sẽ tạo tác ra biết bao nhiêu sự việc thương thiên hại lý. Vì thế 

chúng tôi nói không phải bom nguyên tử nổ mới là ngày tận thế, mà là khi quan niệm 

tư tưởng của tất cả mọi người đều không phải là quan niệm tư tưởng của con người 

nữa thì khi đó chính là ngày tận thế đã đến thật sự rồi. 

Cho nên, khi tôi diễn giảng đối với một số thầy cô, tôi sẽ hỏi họ một câu, các vị nhất 
định phải dạy cho tốt học trò của các vị, vì sao vậy? Nếu như chúng ta không dạy dỗ 

học trò của mình cho được tốt, đất nước và xã hội này trong tương lai sẽ phải giao 

lại tay ai? Đều sẽ phải giao lại vào tay của chúng. Nếu như tính tình của chúng đặc 
biệt lớn, nếu như chúng đến cả lòng quan tâm người khác cũng không có, đều là tự 

tư tự lợi, đợi đến khi chúng nó trở thành trụ cột của đất nước rồi, tuổi già của chúng 
ta sẽ rất thê thảm. Giả như chúng nó đều chưa nghe qua giáo huấn của Khổng Lão 

Phu Tử, phải “lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão”, phải nên chăm lo cha mẹ của chính 

mình, chăm lo cho những ông bà cha mẹ của chính mình cũng nên đồng thời chăm 
lo cho ông bà cha mẹ của người, chúng đều không có tư tưởng quan niệm này. Ngày 

ngày ở trong đầu chỉ nghĩ đến chính mình. Khi mà chúng ta già yếu thì chúng nó sẽ 

nói, già cả hết rồi, hãy để cho họ tự sinh tự diệt đi. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ rất thê 
thảm. Cho nên chúng ta là trưởng bối của người, là thầy của người, thậm chí bạn là 

cấp trên của người khác, đều nên phải đem đời sau, đem con cháu bạn, cấp dưới của 
bạn mà tận tâm tận lực dạy bảo. Xã hội là một thể cộng đồng mật thiết không thể 

tách rời. 

Sau khi chúng ta có tính cảnh giác như vậy, nhất định phải nắm được nòng cốt của 
giáo dục, tuyệt đối không thể từ tự ngã mà bắt đầu. Tôi xin nói lại rõ hơn một chút 

nữa, chính là thái độ tự tư tự lợi đã sinh ra. Thay vì chúng ta ở đó sợ xã hội trong 
tương lai sẽ rất loạn, không bằng hiện nay từ bản thân mà làm, không bằng bây giờ 

bắt đầu làm từ chính mình, bắt đầu làm từ trong gia đình mình. Không cần phải đi 

con đường này, con đường này là tử lộ. 
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Chúng tôi trong ngành giáo dục thường thường được nghe thấy một câu nói: “Giáo 
dục nhất định phải cải cách. Con đường này chúng ta nhất định kiên trì đi đến cùng, 

tuyệt đối không quay đầu, nhất định phải tiếp tục mà thay đổi, cứ tiếp tục đổi”. Tôi 
nói khi con đường này đi đến bên bờ vực núi thì có cần đi tiếp nữa không? Sau khi 

tiếp tục đi thì sẽ thế nào? Sẽ rớt xuống. Giáo dục của chúng ta vẫn luôn cải cách, 

một mạch cải cách, xin hỏi những đứa trẻ được dạy dỗ có ngày một ưu tú hơn hay 
không, hay là càng ngày càng tệ hơn? Cho nên người làm việc phải lý trí mà suy 

nghĩ sâu sắc, không thể làm việc theo cảm tính. Không thể cứ nói tôi là Bộ trưởng 

giáo dục, tôi là Cục trưởng giáo dục, tôi đã mở miệng nói là phải cải cách thì không 
thể làm ngược lại được, nếu không tôi sẽ mất mặt lắm. Đem tư tưởng giáo dục của 

cả đất nước, cả xã hội đánh cược vào cách làm việc theo cảm tính cá nhân, vậy thì 

quá nguy hiểm. Phương hướng cải cách nhất định phải chính xác mới được. 

Bản chất của giáo dục. 

Trung Quốc đối với bản chất của sự giáo dục thì nắm rất rõ ràng. Thế nào là “giáo”? 
Ông Hứa Thận đời Đông Hán Trung Quốc đã viết quyển sách “Thuyết văn giải tự”, 

đã đem nghĩa lý của mỗi một chữ trình bày khai mở rất là thấu triệt, vả lại chỉ dùng 

một câu nói để khai thông. Vì thế, tôi thường xem sách của người xưa mà bội phục 
Thánh Hiền nhân từ tận đáy lòng. “Giáo giả thượng sở thí hạ sở hiệu”. Cho nên bản 

chất quan trọng nhất của giáo dục đó là lấy mình làm gương. “Dục” nghĩa là gì? 
Là “giáo tử sứ tác thiện dã”, dạy con sao cho chúng có thể thành người thiện. Cho 

nên bên trong chữ “Dục” này mấu chốt quan trọng nhất là chữ “Thiện”, mà “thiện” 

cũng phải có tiêu chuẩn, con cái mới hiểu được chuẩn mực của việc làm người. 

Tôi thường hay nói, ngày trước người đọc sách là chí tại Thánh Hiền, bây giờ người 

đọc sách thì chí tại kiếm tiền. Thánh Hiền cùng kiếm tiền khác rất nhiều. Kiếm tiền 
là đều vì cái tự tư tự lợi. Cho nên nuôi dạy ra một đứa con như vậy không có cách 

nào để trở thành một người thiện cả. Phương hướng để nuôi dạy như vậy là thiên 

lệch, là sai lầm. Một khi phương hướng đã không còn chính xác thì phải nhanh chóng 
sửa chữa lỗi lầm, phải kéo trở lại, cho nên hành động kéo quay trở lại này không thể 

chậm trễ. 

Chính sách giáo dục của Trung Quốc đã kéo dài mấy nghìn năm chưa hề phải cải 
cách, thậm chí ngay từ khi triều Nguyên, triều Thanh sáp nhập vào Trung Quốc cũng 

không thay đổi. Tại vì sao mà triều Nguyên, triều Thanh đều đã nhập vào Trung 
Quốc mà họ cũng không hề thay đổi chính sách giáo dục? Vì họ sâu sắc thể hội được 

sự bác đại tinh thâm trong văn hóa Trung Quốc, đối với một con người, với một xã 

hội, một quốc gia có ảnh hưởng sâu xa, cho nên họ không thay đổi, họ biết nó tốt. 
Chúng ta hãy xem thời gian triều nhà Thanh thịnh vượng, Khang Hy, Ung Chính, 

Càn Long đều là những vị Hoàng đế yêu thích văn hóa Trung Quốc nhất. Bởi vì họ 
đã thâm nhập nghiên cứu giáo huấn của Thánh Hiền Trung Quốc, biết được chính 

sách giáo dục như vậy có thể làm cho gia đình hòa thuận, xã hội an định phồn vinh, 

cho nên họ mới không thay đổi. Thế mà giáo dục hiện nay của chúng ta thì ra sức 
cải cách, nói cho trắng ra, cải cách của họ có biết rốt cuộc phải cải cách đến đâu hay 
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không? Có thể là có lý luận mới ra, họ lại đem về tham khảo một chút. Những lý 
luận này đều bắt nguồn từ tư tưởng Phương Tây, mà quan niệm tư tưởng Phương 

Tây đã làm chủ đạo thế giới này trong thời gian mới một - hai trăm năm. Chúng ta 
không phải không chịu để người khác đứng trước mình để họ dẫn dắt mình, mà 

chúng ta hãy bình tĩnh trở lại, rốt cuộc thì dẫn dắt chúng ta con đường này đi về đâu? 

Các vị bằng hữu, chúng ta hãy xem tình trạng của cả xã hội và của cả thế giới hiện 
giờ, có phải chính là con đường này hay không? Đích thực là phải. Chúng ta hãy 

xem một chút, bọn trẻ bây giờ rất giỏi việc cạnh tranh. Sau khi cạnh tranh thì tâm 

lượng sẽ rất nhỏ hẹp. Con người một khi tâm lượng hẹp hòi, ngày tháng sau này sẽ 
rất khổ. Mỗi ngày đều phải so đo tính toán, cạnh tranh đến cuối cùng đối với người 

sẽ có tính công kích, rồi thành chiến tranh. Vì vậy mỗi ngày chúng ta mở tin tức, thế 
nào cũng có tin tức về chiến tranh. Nếu như chiến tranh chân thật có thể giải quyết 

vấn đề, thì chúng ta cũng có thể chấp nhận, quan trọng là chiến tranh không giải 

quyết được vấn đề, thậm chí còn làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn. Chúng ta hãy 
xem nước Mỹ hiện nay đang dấy động chiến tranh, kết quả có được tốt hay không? 

Kết quả không hề tốt. Những chiến sự mà nước Mỹ từng đảm nhiệm qua, không có 

cái nào có kết cục tốt cả. Đương nhiên chúng ta cũng không thể oán trách đối với 
người Mỹ, bởi vì họ không giống như lão tổ tông của chúng ta, không có sự truyền 

thừa mấy nghìn năm của Thánh Hiền, thậm chí không được học qua “Đệ Tử Quy”. 

Trong “Đệ Tử Quy” có một câu nói, nếu họ nghe hiểu được, học được rồi thì họ sẽ 

không dùng phương thức chiến tranh để giải quyết vấn đề. Là câu gì? “Thế phục 

người, người không phục. Lý phục người, tâm mới phục”. Bạn dùng quyền thế võ 
lực để áp bức người khác, tâm người ta sẽ “không phục”. Tuyệt đối một khi có cơ 

hội sẽ lập tức nổi dậy báo thù bạn. “Lý phục người”, bạn dùng đạo lý chân thật làm 
người để đối đãi họ, để thay họ suy nghĩ, để quan tâm họ thì họ mới có thể phục bạn 

từ tận đáy lòng, để rồi sống chung hòa thuận với bạn. 

Các vị xem, một câu nói quan trọng đến như vậy đã ở trong sự giáo dục của Thánh 
Hiền Trung Quốc chúng ta. Ngay trong quyển sách vỡ lòng này thì đã dạy việc đó 

rồi. Vì thế nước Mỹ hiện nay đã dấy động rất nhiều chiến sự, cả thế giới đều đã bị 

cuốn vào trong cái bóng tối của chiến tranh. Nước Mỹ đã cư xử như vậy thì ảnh 
hưởng gì đến thế hệ sau của họ? Là tốt hay không tốt? Sẽ ảnh hưởng không tốt. Cho 

nên vừa mới nói là “giáo giả thượng sở thí hạ sở hiệu”. Thế nên nếu như ở trên làm 
được tốt thì chúng sẽ học tốt, ở trên dạy xấu thì chúng sẽ học xấu. Vì vậy, vấn đề 

giáo dục thanh thiếu niên của nước Mỹ bây giờ rất nghiêm trọng. Nước Mỹ năm 

2002 đã đem 250 triệu Đô La dự tính ban đầu để giáo dục phẩm cách nâng lên thành 
750 triệu, nháy mắt đã tăng gấp ba, có hiệu quả không? Các vị phụ huynh, con người 

hiện nay có một phương thức tư duy sai lầm, đó là họ nghĩ rằng dùng tiền có thể giải 
quyết vấn đề. Giáo huấn của người xưa chúng ta thì tiền được xét đến sau cùng. 

Nhưng con người hiện nay thì ngược lại, đã đưa tiền lên để cân nhắc trước tiên, vì 

thế người bây giờ đích thực tư tưởng đã bị đảo ngược. Người Mỹ đều là dùng tiền 

để giải quyết mọi vấn đề. 
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Chúng ta một chút nữa sẽ xem thử phân tích tâm lý thực tại của một thanh thiếu niên 
người Mỹ, rốt cuộc sau khi nó đã dùng tiền thì có được kết quả tốt hay không. Được 

rồi! Bây giờ chúng ta chỉ tạm nói đến đây thôi. Cảm ơn mọi người! 

A Di Đà Phật! 

Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (tập 

01) 
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