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LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH 

MỘT NGƯỜI TỐT CHÂN THẬT ĐÚNG NHƯ PHÁP 

TẬP 2 

Khi tiến hành phỏng vấn hơn 8.000 người, thì 71% học sinh đã từng quay cóp, 68% 

học sinh đã từng đánh nhau với người khác, 35% học sinh đã từng ăn cắp một món 

đồ gì đó ở chợ. Câu hỏi sau cùng của bài phỏng vấn tâm lý này là bạn cảm thấy tư 
tưởng của mình cao quý hay không? Đạo đức cao quý hay không? Tất cả câu trả lời 

của hơn 8.000 học sinh được hỏi, có đến 96% học sinh nói rằng chúng là người có 

đạo đức cao thượng. Không biết các vị bằng hữu có nghe rõ ràng hay không? 71% 
học sinh từng gian lận thi cử, 68% học sinh từng đánh nhau, 35% học sinh từng lấy 

cắp đồ đạc, ngược lại có đến 96% học sinh nghĩ rằng phẩm đức của chúng cao quý. 

Các vị bằng hữu, chúng dựa vào tiêu chuẩn của ai vậy? Của bản thân chúng. 

Tổng thống Bush người Mỹ cảm thấy ai không đúng thì họ đánh người đó. Cho nên 

thế hệ sau của họ cũng cảm thấy như thế này, tôi cảm thấy bạn không đúng thì cũng 
có thể đánh. 68% học sinh đều đã từng đánh nhau vẫn nghĩ rằng phẩm đức của mình 

rất cao thượng. Vì vậy, chúng ta thường nói giáo dục đời sau quan trọng nhất chính 

là lấy mình ra làm gương. Bạn có dùng nhiều tiền hơn thì có thể dạy cho thế hệ sau 

được tốt hay không? Đây là chuyện không thể nào. 

Vì thế chúng ta hãy suy nghĩ một chút, nếu như quan niệm tư tưởng của con cái 
chúng ta cứ tiếp tục đi theo con đường đó thì chúng sẽ cạnh tranh, sẽ chiến tranh. 

Xin hỏi ai sẽ bị tai ương đầu tiên? Tin rằng nắm đấm của nó nhất định sẽ dành cho 

người thân nhất của nó. Ai thân nhất? Cha mẹ ! Ồ, sao các vị biết cả vậy? 

Cho nên phải suy đi nghĩ, người muốn lựa chọn một con đường thì nhất định phải 

có sức phán đoán trước. Người Tây Phương hiện nay có cảm thấy được rằng họ đã 
đi đến một ngõ cụt hay không? Họ đều biết cả nhưng mà không dám thừa nhận, đều 

âm thầm mà giải quyết. Vì thế, năm 1988 có bảy mươi lăm người nhận giải thưởng 

Nobel đến dự một hội nghị chung tại Paris đã phát biểu một tuyên ngôn 
chung. Trong tuyên ngôn đó nói là con người của thế kỷ 21 muốn được sinh tồn 

thì phải tiếp thu trở lại trí huệ của Khổng Lão Phu Tử vào hơn 2.000 năm trước. 

Chư vị bằng hữu, người nhận giải thưởng Nobel đều là người có thân phận như thế 
nào? Đều là người xuất sắc nhất trong từng lãnh vực thì họ mới có thể nhận được 

giải thưởng Nobel, thế mà trái lại họ đều trăm miệng một lời mà nói ra, hy vọng con 
người của thế kỷ 21 muốn có ngày tháng tốt đẹp phải nhanh chóng thật sự tiếp nhận 

trí huệ của Thánh Hiền. Những năm bảy mươi, có một nhà triết học, nhà lịch sử học 

đã ảnh hưởng toàn thế giới là giáo sư Thang Ân Tỉ (Toynbee). Đây là một người 
Anh Quốc, một nhà đại sử học của Anh Quốc. Ông cũng đã nhắc đến việc phải giải 

quyết vấn đề của thế kỷ 21 là chỉ có hai thứ tư tưởng có thể giải quyết, đó là “Học 

thuyết Khổng Mạnh” và “Phật pháp Đại Thừa”. 



2 
 

Các vị bằng hữu, chúng ta hãy suy nghĩ một chút: “Cốt lõi của học thuyết Khổng 

Mạnh ở tại đâu?”. Ở tại Nhân Từ. Tư tưởng của Khổng Phu Tử lấy “Nhân” làm 

trung tâm. “Cốt lõi của Phật pháp Đại Thừa là gì vậy?”. Từ Bi. Điều mà được nói 
ra ở đây kỳ thực hiền triết của Phương Tây có cùng một lúc đem những trọng điểm 

này nói ra hay không? Có. Giêsu, Kitô của Phương Tây, Kitô giáo cũng vậy, Thiên 

Chúa giáo cũng vậy, đã nhấn mạnh điều gì? “Bác ái”. Cho nên hiền triết Tây Phương 
cũng điểm ra được điều giống nhau. Vì vậy, tất cả những Thánh Hiền nhân lập giáo 

để giáo huấn cho chúng ta quan trọng nhất là những gì? Nhân Từ Bác Ái. Đây là cốt 

lõi học thuyết của Thánh nhân. Chỉ có từ điểm xuất phát này để xây dựng tư tưởng 

con người mới có thể khiến con người với nhau có những ngày tháng tốt đẹp. 

Vậy chúng ta hãy xem một chút, nhân từ cũng được, từ bi cũng được, bác ái cũng 
vậy, phải bắt đầu từ căn bản gì? “Quân tử vụ bổn  bổn lập nhi đạo sinh”. Bạn phải 

xây nền móng cho tốt thì mới có thể xây được cái nhà. Nền móng không làm tốt cho 

dù hô hào khẩu hiệu tốt đến đâu, ngôi nhà có xây cho cao, ngày nào đó động đất thì 
làm sao? Đổ hết. Nền móng ở đâu? Khổng Phu Tử nói căn bản của lòng nhân từ 

là ở đâu? Căn bản của đức hạnh nằm ở đâu? “Hiếu đạo”. 

Việc này đã được tư duy văn hóa Trung Quốc Đông Phương giảng giải rất rõ ràng, 
còn trong văn hóa Phương Tây thì hiếu đạo không được xây dựng. Cho dù họ có tôn 

giáo tốt đến đâu, nhưng vì nội dung bên trong của văn hóa không đủ nên vật chất - 
chúng ta vừa nói đến chủ nghĩa vị lợi, thì giáo huấn của Thánh Hiền không còn gốc, 

trong phút chốc đã vụt qua, nếp sống của cả xã hội trong mấy mươi năm qua liền 

bỗng chốc đã biến thành xấu đi. Các vị bằng hữu, chúng ta nhất định có thể sâu sắc 
thể hội cả xã hội chuyển thành xấu, chuyển xấu rất nhanh chỉ trong vòng khoảng ba 

mươi, bốn mươi năm nay mà thôi. Cho nên nhất định phải từ căn bản bắt đầu hạ thủ 

mới có khả năng xoay chuyển xã hội này trở lại. 

Khổng Phu Tử nói “Hiếu Để” là căn bản của người nhân từ, cho nên người Trung 

Quốc đã tìm được căn bản. Người Trung Quốc tìm thấy được căn bản không thể chỉ 
có bản thân thọ dụng mà phải thấy có sứ mạng đem trí tuệ của lão tổ tông truyền ra 

khắp thế giới, khiến bản thân thành người có thái độ và sứ mệnh mà con người thế 

giới cần có. 

Tư tưởng của Trung Quốc lấy “nhân” làm nòng cốt. “Nhân” chính là “điều mình 

không muốn đừng làm với người”. Bạn không muốn mình bị người ta đánh thì bạn 
có thể đi đánh người ta hay không? Là không thể. Cho nên chính trị của Trung Quốc 

nhấn mạnh điều gì? “Vương thiên hạ”. Chữ “Vương” này nghĩa là tấm gương cho 

tất cả thần dân, cho cả đất nước, là lấy thái độ này để điều hành đất nước của họ, trị 
vì thiên hạ của họ, vì vậy trước giờ chưa có chủ động chiến tranh với bất kỳ một 

quốc gia nào. Cho nên văn hóa sai khác lớn hay không? Rất lớn. 

Những đất nước lân cận với Trung Quốc rất muốn đi đến Trung Quốc để triều cống, 

tại vì sao vậy? Tại vì nếu họ mang đến 10 loại lễ vật thì vị Hoàng đế này rất vui, lập 

tức lại cho gói 20 món lễ vật để tặng lại họ. Chúng ta thấy người Trung Quốc rất 
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hiếu khách nên họ rất thích đi đến để triều cống. Không chỉ là vì như vậy, họ ngoài 
việc triều cống ra còn có một nhiệm vụ khác còn quan trọng hơn, đó là tiếp thu tinh 

hoa của văn hóa Trung Quốc. Có không vậy? Có. Thời nhà Hán cũng có, thời nhà 
Đường cũng có, đều có rất nhiều đất nước ồ ạt đến để học tập văn hóa Trung Quốc. 

Sau khi họ tiếp thu văn hóa của Trung Quốc đều rất hoan hỷ, đều y giáo phụng hành. 

Cho nên chúng ta hãy xem, bây giờ bạn muốn xem kiến trúc thời nhà Đường có thể 
đi đến đâu xem? Có thể đến Nhật Bản. Người Nhật Bản lưu giữ còn tốt hơn cả chúng 

ta. Bạn đến Hàn Quốc xem cũng có thể nhìn thấy được rất nhiều những kiểu kiến 

trúc Trung Quốc đã hơn nghìn năm được lưu giữ cho đến tận ngày nay. Nếu như 
không tốt thì họ có chịu làm như vậy không? Không thể. Quan niệm tư tưởng của 

người Trung Quốc cùng thái độ làm người bây giờ được thể hiện một cách rõ ràng 

nhất, rõ nét nhất là ở quốc gia nào vậy? Nhật Bản! 

Ồ, các vị lại trả lời nhanh đến vậy à, sao mà không suy nghĩ đến Trung Quốc vậy? 

Chúng ta là người Trung Quốc chân thật phải phản tỉnh cho thật kỹ, quốc gia hiển 
bày văn hóa Trung Quốc tốt nhất lại không phải là Trung Quốc. Chúng ta hãy xem 

tuồng kịch “Thương Đạo” của Hàn Quốc. Các vị xem, giữa người với người khi gặp 

nhau họ đều chào như thế nào? Đều hết sức cung kính cúi đầu chào một cái. Dù họ 
là đối thủ ở trên thương trường làm ăn nhưng họ vẫn không mất đi sự tôn trọng giữa 

người và người với nhau. Ví dụ như người trong tuồng kịch khi muốn bước vào nhà, 
họ đều làm gì trước tiên? Ví dụ như chào hỏi một chút với người ở trong nhà: “Xin 

chào các vị, tôi là Thượng Ốc”, rất là lễ phép. Còn các vị thấy bọn trẻ hiện nay thì 

sao? Cửa cũng không gõ, liền xông thẳng vào. Nếu như thấy cửa đang bị khóa liền 
gõ, “mở cửa, mở cửa, mở cửa mau lên”, lễ phép này đều đã không được truyền trở 

lại. Cho nên văn hóa Trung Quốc tốt xác xác thực thực không phải người Trung 
Quốc nói tốt mà rất nhiều quốc gia đã tiếp xúc qua văn hóa Trung Quốc đều vô cùng 

tán thán, thậm chí là đều được truyền thừa về sau. Bản chất của văn hóa Trung Quốc 

rất có tính dung nạp chứ không phải tính công kích, cho nên bất kỳ một văn hóa nào 
khác, văn minh nào khác, hễ gặp được văn hóa Trung Quốc thì sẽ được văn hóa 

Trung Quốc dung nạp hết vào bên trong, hợp thành một thể. Vì vậy chúng ta có 

nhiều dân tộc đến như vậy, đều hòa hợp thành một đại văn hóa Trung Quốc. Hán, 
Mãn, Mông, Hồi, Tạng, Miêu, Dao, bây giờ có còn phân biệt hay không? Không còn 

nữa. Không chỉ dân tộc Trung Quốc có thể dung nạp vào, đến cả Phật pháp Đại Thừa 
của Ấn Độ vừa đi vào văn hóa Trung Quốc, không những không có bài trừ, ngược 

lại còn dung nạp vào rất nhanh chóng. Văn hóa Trung Quốc không phải đi ép bức 

người khác tiếp thu mà là tự mình làm tốt chính mình. Có được đức hạnh đó tự nhiên 
sẽ khiến người khác rất hoan hỷ đến tiếp nhận văn hóa của bạn. Cho nên người Trung 

Quốc không phát động chiến tranh với bên ngoài. Tự bản thân chúng ta phải nắm 
cho thật rõ chủ tâm này của người Trung Quốc, bạn mới có thể hiểu được nền văn 

hóa Trung Quốc, mới có thể biết nguyên nhân bắt nguồn sâu xa là nằm ở đâu. 

Bởi vì văn hóa Trung Quốc lấy “Nhân” làm trung tâm: Nhân ái. 

Nhân ái này căn bản nằm ở đâu? Ở hiếu đạo. Mở rộng ra, biết giúp đỡ nhau, biết 

thương yêu nhau mới có thể tiến bước mạnh mẽ đến mục tiêu thế giới hòa bình, thế 
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giới đại đồng. Con đường này chúng ta vừa nhìn thấy rất hoan hỷ, có muốn đi hay 
không? Rất muốn đi. Từ ai bắt đầu đi? Từ khi bản thân chúng ta hiểu được thương 

yêu giúp đỡ lẫn nhau mà bắt đầu làm. Mỗi một người tuân theo giáo huấn của Thánh 

Hiền đều sẽ sản sinh ra sức ảnh hưởng to lớn. 

Chúng ta lấy ví dụ bà Hứa Triết ở Singapore. Bà cũng là một người phụ nữ bình 

thường, nhưng tâm của bà là thời thời khắc khắc nghĩ đến người khác. Bà nói tất cả 
mọi người đều là anh chị em của tôi, vì vậy bà biết giúp đỡ người, biết yêu thương 

người. Cho nên khi bà tiếp xúc với những người này họ đều có thể cảm nhận được 

lòng từ ái của bà, cảm nhận được tâm sức này của bà. Vì vậy những người này khi 
ở cùng với bà cảm thấy xã hội tràn đầy ấm áp, tràn đầy ôn hòa, không khác gì một 

cái thế giới đại đồng. Mỗi một người tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền đều có thể 
dùng cái tâm này để đối với người, sẽ phát sinh ra sức ảnh hưởng rất lớn và một lực 

lượng thiện lành. 

Chúng ta lấy ví dụ Phạm Trọng Yêm. Tiền lương của Phạm Trọng Yêm nuôi được 
bao nhiêu người? Mấy trăm hộ gia đình. Bởi vì ông có tấm lòng lo trước cái lo của 

thiên hạ và vui sau cái vui của thiên hạ, thường suy nghĩ cho người mọi lúc mọi nơi, 

suy nghĩ cho đất nước, cho nên đã được rất nhiều người tôn kính đối với ông. Vả lại 
sức ảnh hưởng của ông không chỉ có triều nhà Tống, thậm chí còn kéo dài đến rất 

nhiều triều đại, đều lấy khí phách của ông làm tấm gương cho cuộc đời mình. 

Vì vậy, một người chân thật y theo giáo huấn của Thánh Hiền nhất định có thể tạo 

lập ra một gia đình rất khác, khác với tình trạng hiện tại của xã hội đoàn thể. Cho 

nên chúng ta rất có lòng tin đối với giáo huấn của Thánh Hiền. Rất nhiều người nhìn 
thấy phương hướng này liền cảm thấy việc này như là lý luận nằm ở trên mây, với 

không tới. Có cái suy nghĩ như vậy hay không? Quả thực tại vì sao không có cách 
nào đi theo phương hướng này? Vì chúng ta không thật sự suy nghĩ cho người khác 

từ đáy lòng mình, thay người làm tấm gương tốt. 

Chúng tôi có lần đi trên đường, có sáu đứa bé đang xếp thành một hàng một, đang 
lúc chúng tôi phải đi tới một lớp học. Vừa đi thì chúng cũng vừa nhặt rác, cứ như 

vậy một đường lượm ngang qua. Cũng đúng lúc có lớp học sinh cấp hai vừa tan học, 

trên tay cầm miếng xúc xích, còn cầm ly trà sữa Trân Châu, vẫn đang ở đó vừa đi 
vừa ăn như vậy. Nhìn thấy một số bạn nhỏ khoảng chừng sáu, bảy tuổi đang ở bên 

đường tranh nhau lượm rác, lượm rất là sạch sẽ, đột nhiên những học sinh cấp hai 
này nhìn thấy rất cảm động, liền nói với các bạn học: “Mấy em nhỏ đều đang lượm 

rác kìa, chúng ta đừng có vứt rác nữa”. Các vị xem, đứa trẻ sáu tuổi còn âm thầm 

ảnh hưởng thay đổi được xã hội này. Quan trọng nhất là chúng đã chân thật làm ra 
được thì sẽ khiến người khác cảm động. Người học sinh cấp hai này nói bằng tiếng 

Quảng Đông. Trong các em nhỏ, chỉ có duy nhất một em nghe hiểu được tiếng Quảng 
Đông. Sau khi sáu người bạn nhỏ này đã đi khỏi, khi vừa bước vào trong lớp học thì 

người bạn nhỏ này liền bắt đầu phiên dịch lại cho các bạn học khác nghe. Em nói, 

các anh ấy nhìn thấy chúng ta đi lượm rác, cho nên mấy anh ấy thấy rất ngại, nói là 
sau này sẽ không có vứt rác nữa. Vì thế khi mỗi một đứa trẻ có thể biết suy nghĩ vì 



5 
 

người khác, biết suy nghĩ vì xã hội, khi đó sẽ đều có tâm này. Mục tiêu thế giới đại 
đồng tuyệt đối không phải là một ước vọng mà là ở trong tầm tay. Bởi vì hiện nay 

người chân thật tuân theo giáo huấn của Thánh Hiền quá ít, cho nên sức ảnh hưởng 

này mới không phát ra nổi. 

Chúng tôi tham gia thúc đẩy nền văn hóa Trung Quốc tính cho đến bây giờ thời gian 

mới được hơn một năm, một tháng. Người đến nghe buổi giảng của chúng tôi đã 
vượt hơn 10.000 người. Sách chúng tôi đã phát ra cũng đã vượt hơn 50.000 quyển. 

Trên xe buýt ở thành phố Hải Khẩu (là do bạn của chúng tôi đã nói với tôi) còn nghe 

được các bạn nhỏ đang đọc “Đệ Tử Quy”. Cho nên chân thực chỉ cần chúng ta chịu 

đi làm, chu trình tốt đẹp này của xã hội sẽ nhanh chóng được khởi động. 

Rất nhiều người nói, văn hóa Trung Quốc nếu tốt vậy sao cổ văn là “văn ngôn văn” 
lại bị phế bỏ đi? Rất nhiều người sẽ chất vấn những vấn đề này. Thậm chí nói, văn 

hóa Trung Quốc nếu như tốt, tại vì sao Trung Quốc trong 100 năm trở lại đây lại yếu 

đuối đến vậy? Những việc không tốt này đổ lỗi cho ai? Đều đổ cho văn hóa Trung 
Quốc không tốt. Việc này chính là chiều sâu suy nghĩ chưa đủ, sự phán đoán chưa 

được tốt. Tại vì sao Trung Quốc trong 100 năm trở lại đây bị cường quốc xâm phạm, 

khiến chúng ta phải chịu khổ nhiều như vậy, nguyên nhân do đâu? Mạnh Phu Tử có 
nói một đoạn khiến tôi cảm thấy chấn động. Mạnh Phu Tử nói: “Mỗi một người 

nhất định đã tự sỉ nhục chính mình thì người khác mới đến sỉ nhục họ; Một gia 

đình nhất định đã tự phá hoại rồi người khác mới thừa cơ xông vào; Một quốc 

gia nhất định là tự nội bộ phân tranh, tranh quyền đoạt lợi, người ta mới lợi dụng 

sơ hở mà đến đánh ta”. Cho nên yếu kém của Trung Quốc không thể đẩy trách 
nhiệm cho người ngoài, đổ cho cường quốc, phải phản tỉnh một chút. Bản thân chúng 

ta tại vì sao lại trở nên hỗn loạn nội bộ như vậy? Tại vì sao người Trung Quốc không 

đoàn kết? Phải tìm cho ra nguyên nhân. 

Triều nhà Thanh đã từng là cường quốc thế giới, sau đó cũng đã bị đánh bại. Triều 

Thanh tại vì sao lại thịnh? Thời gian họ coi trọng văn hóa Trung Quốc nhất thì quốc 
gia thịnh vượng nhất, đến khi họ không xem trọng văn hóa Trung Quốc nữa thì đất 

nước mới dần thất thế. Bởi vì triều Thanh khi sắp đến thời kỳ tận mạt đã xuất hiện 

Từ Hy Thái hậu. Ban đầu, lúc triều Thanh hưng thịnh, mỗi ngày đều giảng văn hóa 
Trung Quốc, giảng Kinh điển, cho nên quan niệm tư tưởng cả hoàng tộc và các đại 

thần đều rất chính xác, đất nước rất hưng thịnh. Sau này có thể là do Từ Hy Thái hậu 
nắm quyền, những lúc ngồi nghe giảng giải cảm thấy toàn thân không được thoải 

mái, bởi vì mỗi một câu đều giống như đang mắng bà, cho nên bà rất không hài lòng, 

nói “được rồi, ngày mai không cần giảng nữa”. Ngừng giảng như vậy xong thì tư 
tưởng quan niệm con người bắt đầu hỗn loạn, đến sau cùng đất nước cũng vậy, nhân 

dân cũng vậy, đều không còn cách nào đoàn kết tư tưởng. Sau khi tư tưởng tự tư tự 
lợi thì đất nước yếu thế, nước mạnh mới thừa cơ hội đó mà vào tiến đánh. Cho nên, 

cơ bản vẫn là tại mình. Cũng giống như văn hóa Trung Quốc lối cổ văn đã bị phế 

bỏ, vấn đề thật sự không phải do ông Hồ Thích, cũng không phải bởi những người 
tham gia phế bỏ lối cổ văn này. Đó không phải căn bản của vấn đề, mà căn bản của 
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vấn đề ở đâu? Vạn pháp nhân duyên sanh mới có thể chiêu cảm được kết quả. Đạo 

lý nhân duyên quả này có tác dụng với tất cả vạn vật. 

Các vị bằng hữu, một người cũng vậy, một gia đình cũng vậy, một đất nước cũng 
vậy, bạn đều có thể dùng đạo lý này để quán chiếu mà chân thật tìm ra được nguyên 

nhân. Nguyên nhân sở dĩ văn ngôn văn bị xóa bỏ là ở người đọc sách lời nói không 

đi đôi với việc làm. Khi người đọc sách nói một đằng làm một nẻo, người bất mãn 
thì tâm tình bắt đầu từ từ sục sôi. Các vị là những người đọc sách, giáo huấn của 

Thánh Hiền học cho đến sau cùng đều là cổ hủ, đều là nói một đằng làm một nẻo, 

tâm tình bất mãn liền bắt đầu thai nghén. Nếu như lại gặp được duyên phần, “vận 
động ngũ tứ”; hoạt động này khi mới triển khai là muốn trừ bỏ cái cũ, nhưng muốn 

trừ bỏ cái không tốt chứ không phải là một mực đem phủ định hết tất cả những cái 
cũ. Cho nên tâm tình hóa này nguyên nhân căn bản nằm ở đâu? Người đọc sách nói 

làm không như nhau. Cho nên văn hóa Trung Quốc thất bại ngay nơi người đọc sách 

Thánh Hiền như chúng ta, không ở nơi người khác. Đáng xấu hổ chính là bản thân 
chúng ta. Cho nên chúng ta có thể đem nguyên nhân thật sự tìm ra được mới có thể 

sửa chữa lỗi lầm. Bắt đầu nói sao làm vậy, khiến cho càng nhiều người sản sinh lòng 

tin đối với giáo huấn của Thánh Hiền. Điểm này vô cùng quan trọng. 

Cho nên về sau, tư tưởng quan niệm chúng ta nên lựa chọn cho chính xác, phát triển 

tư tưởng quan niệm theo hướng này. 

Giáo huấn của Thánh Hiền nhất định phải bắt đầu dạy từ hiếu thảo, từ tâm 

nhân ái mà bắt đầu thực hiện. Khi bạn có thể hiểu được rõ ràng sự phát triển của 

tư tưởng Đông Phương và Tây Phương, bạn mới biết được mà lựa chọn. Lựa chọn 
nhất định phải có một tiền đề, phải có khả năng phán đoán chính xác. Sức phán đoán 

cần phải có lý trí chính xác, có trí tuệ như vậy mới được. 

Trí huệ học từ đâu? 

Xin hỏi các vị bằng hữu, trí huệ học từ đâu? Chúng ta đều muốn có được trí tuệ, vậy 

trí tuệ phải học từ đâu? Như lúc mới bắt đầu có hỏi, nên hay không nên xem quyển 
sách tâm lý học người sáu mươi tuổi viết? Bạn đem tư tưởng quan niệm của bạn đặt 

vào suy nghĩ của một người, ván bài cược này quá nguy hiểm. Không chỉ có thể đem 

bản thân ra cược, cả con cháu đời sau cũng bị đem ra đánh cược. Lý trí chân thật, trí 
tuệ chân thật, tuyệt đối không phải một ai đó nói thì là được, nhất định phải được ấn 

chứng trong lịch sử suốt mấy nghìn năm. Những đạo lý này quả thực là chân thật bất 
hư. Cái này mới là lý trí chân thật, trí tuệ chân thật. Chân lý thật sự thì sẽ siêu vượt 

không gian và thời gian. 

Chúng ta hãy xem hiếu đạo của chúng ta có siêu vượt thời gian hay không? Có. Ba 
ngàn năm trước phải hiếu, ba ngàn năm sau cũng phải hiếu. Không chỉ siêu vượt thời 

gian mà còn siêu vượt không gian. Tại Trung Quốc người ta cảm thấy làm người 
phải như vậy mới đúng. Thời gian chúng tôi tổ chức lớp học tại Úc Châu, có rất 

nhiều người Úc đã ngồi luôn dưới đất để nghe “Đệ Tử Quy”. Nghe đến câu chuyện 
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của Mẫn Tử Khiên, tôi ngồi ở phía sau nhìn thấy họ nghe một cách say sưa, gật đầu 
liên tục. Chúng tôi dùng tiếng Anh để giảng cho họ nghe. Kết quả sau khi giảng bài 

xong, thầy giáo đứng lớp cùng họ ngồi lại với nhau để chia sẻ những cảm nhận sau 
khi nghe giảng xong. Người nước Úc nói làm người nên như thế thì mới được. Họ 

cũng cảm thấy được làm người như thế thì rất là thú vị, chỉ là bên trong văn hóa của 

họ không có tình tiết này mà thôi. Cho nên hiếu đạo bạn đến bất cứ đâu trên thế giới 
để quảng bá, không có ai mà không thích. Chân lý thật sự tuyệt đối sẽ siêu vượt 

không gian. Chúng ta muốn học tập, nhất định chân lý và trí tuệ không hề khác với 

ngày xưa, đây mới là đáng để cho bạn học tập. Bạn có nhận biết như vậy bạn mới có 
thể lựa chọn được tư tưởng nào đối với bản thân và đời sau mới là phúc phần chân 

thật, bạn mới có thể nhìn thấy thấu suốt. 

Chúng ta phải lựa chọn cuộc sống như thế nào mới đi đến hạnh phúc? 

Tiếp theo chúng ta hãy suy nghĩ một vấn đề, chúng ta phải lựa chọn cuộc sống như 

thế nào mới đi đến hạnh phúc? Chúng ta phải lựa chọn cuộc sống như thế nào mới 
có thể khiến con cháu đời sau của chúng ta cũng có thể đạt được viên mãn? Cách 

hoạch định cuộc đời của người Tây Phương và người Đông Phương không giống 

nhau. Tuổi thơ của người Tây Phương là thiên đường. Trung niên là cái gì? Họ chủ 
trương cạnh tranh, cho nên tuổi trung niên là chiến trường. Tuổi già của họ là gì? Là 

nấm mồ. Vì họ không có hiếu đạo cho nên người sau khi về hưu, ngày ngày ở trong 
viện dưỡng lão ngồi ăn mà chờ chết. Rất nhiều người tuổi già không muốn đi đến 

viện dưỡng lão. Họ nói tôi không muốn biến thành số hai mươi bảy, số ba mươi lăm, 

số sáu mươi tám. Người ta có tên có họ, đến viện dưỡng lão thì biến thành cái chỗ 
nằm. Sau đó, đến khi tất cả những người bạn này trò chuyện nói rằng, số ba mươi 

lăm đi rồi, số bốn mươi hai cũng đi luôn rồi, mỗi ngày đều nghĩ chừng nào thì đến 
mình. Cho nên họ đến khi cuối đời không có thiên luân chi lạc. Khi không có sự hiếu 

đạo, những năm cuối đời của họ nội tâm hiu quạnh rất trống rỗng. 

Chúng ta hãy xem, người Phương Tây nghĩ rằng con trẻ nên để chúng chơi cho đã, 
muốn cái gì thì cho chúng cái đó. Khi phương pháp này được vận dụng, đời sau tuyệt 

đối sẽ rất thích xài tiền. Xài tiền mà không biết được sự vất vả của việc kiếm tiền, 

có đạo lý hay không? Một khi thế hệ sau thật sự hình thành thói quen ưa thích xài 
tiền, có dễ thay đổi hay không? Không dễ thay đổi. Để dành thì khó, xài thì dễ, từ xa 

xỉ muốn đi đến tiết kiệm thì rất khó khăn. Việc này họ đều không hề suy nghĩ đến, 
cho nên nghĩ rằng con trẻ muốn cái gì thì sẽ cho chúng cái đó. Hiện tại có rất nhiều 

thanh niên hơn mười tuổi, vẫn chưa ra xã hội, nhưng thẻ tín dụng không biết nó đã 

làm hỏng hết mấy cái. Khi quẹt thẻ, thí dụ cái thẻ này có thể thanh toán nhiều nhất 
là 10.000, nó lại quẹt vượt quá, sau đó lại đi làm một thẻ khác. Còn chưa biết kiếm 

tiền đã tốn tiền như vậy, còn chưa ra ngoài xã hội, tín dụng xã hội của nó không biết 
sẽ bị làm hư hỏng nghiêm trọng tới mức nào nữa. Tại sao nó rõ ràng biết sự tín dụng 

ngoài xã hội của mình sẽ bị làm hỏng mà nó vẫn cứ muốn dùng? Dục vọng của nó 

đã mở ra, khống chế không được. Vì thế Thánh Hiền nhân chúng ta rất thấu hiểu, 

dục vọng nhất định phải tiết chế, nên nói “Dục vọng là vực thẳm”. 
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Dục vọng rất trừu tượng. Người Trung Quốc rất hay sử dụng, lấy vực thẳm để làm 
thí dụ, ý nói một bước sa chân xuống vực, lúc nào cũng có thể tan xương nát thịt. 

Cho nên đời sau của chúng ta đã tiêu xài quá nghiêm trọng rồi. Khi chúng tiêu xài 
nghiêm trọng đến như vậy, vừa ra xã hội có thể sẽ mắc nợ ngay lập tức. Cho nên rất 

nhiều người Mỹ, người Tây Phương cả đời đều là mắc nợ người khác. Vì mắc nợ 

người ta, nếu như tháng sau trả không nỗi thì nhà của họ sẽ bị tịch thu, xe cộ cũng 
bị tịch thu, cho nên họ dốc sức kiếm tiền, không dám nghỉ một ngày nào, cho nên là 

chiến trường. Bởi vì họ phải kiếm tiền, phải cạnh tranh với người khác, phải đánh 

bại người khác, cho nên cuộc sống có dễ dàng hay không? Rất khó chịu. Người xưa 
có câu: “Người không có nợ thì thân tâm nhẹ nhàng”. Mỗi ngày đều nghĩ đến phải 

trả nợ, ngày tháng như vậy cho dù mỗi ngày ngồi trên chiếc ghế sô pha hay chiếc 
giường thật cao cấp, tôi thấy cũng chẳng có gì thú vị. Nhưng vì thói quen hưởng thụ 

của họ đã hình thành, cho nên bây giờ những phúc lợi xã hội của họ những năm cuối 

đời rất phong phú. Sau khi người già rồi có nhà nước chăm lo mà. Chúng ta nhìn 
thấy rất ngưỡng mộ. Tốt thật! Bạn xem nhà nước đều lo cả. Xin hỏi tiền ở đâu mà ra 

vậy? Rất nhiều vấn đề. Chúng ta hãy thử suy nghĩ xem, tiền là từ đâu mà có? Người 

nộp thuế. Không chỉ từ người nộp thuế, còn từ ở đâu nữa? Chúng ta có rất nhiều 

phúc lợi xã hội đã dùng tiền của con cháu đời sau. 

Các vị bằng hữu, lão tổ tông của chúng ta có làm qua việc này không? Tuyệt đối 
không có. Lão tổ tông của chúng ta luôn luôn suy nghĩ những gì? Là truyền lại cái 

gì cho con cháu. Bởi vì có hiếu đạo thì đời trước và đời sau không thể tách rời. 

Phương Tây vì đã hưởng thụ phúc lợi xã hội cho nên tiền của đời con cháu thứ hai, 
thứ ba đều bị phát hành công trái, bắt đầu sử dụng rồi. Cho nên chúng ta không thể 

ngưỡng mộ như vậy. Vậy tại vì sao rõ ràng đã dùng đến tiền của con cháu đời sau, 
mà người nắm quyền hành không đem chế độ thay đổi lại một chút? Bởi vì đó là lựa 

chọn của họ. Chỉ cần họ sửa đổi thì họ sẽ không được chọn lựa nữa, cho nên họ cũng 

không muốn thay đổi. Không ai dám động đến, vì thế đã tiêu tiền của con cháu đời 
sau, càng tiêu càng nhiều. Cho nên trách móc con cháu đời sau thì trách ai là thê 

thảm nhất? Nên trách đời trước. Rất nhiều vấn đề đáng để chúng ta suy nghĩ cho 

thấu đáo, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Trong các chế độ phúc lợi, chế độ của 
Singapore được tính toán rất tốt. Trong khi họ còn là thanh niên, trong số tiền lương 

được lãnh thì sẽ lấy một số tiền ra dự phòng cho việc dưỡng lão để dùng khi về già, 
chứ không phải dùng đến tiền của con cháu đời sau. Cách hoạch định cuộc sống như 

vậy, cuộc sống sẽ trải qua không được hạnh phúc, không được tự tại. 

Phương pháp hoạch định cuộc sống của người Trung Quốc thì như thế nào? Tuổi 
thơ của người Trung Quốc là dùng để tích phước. Đến khi họ trưởng thành thì hiểu 

được mà tạo phước, để già hưởng phước. Phước của con người lúc nào hưởng thụ 
thì mới là chân thật? Lúc về già. Tục ngữ nói: “Thiếu niên đắc chí đại bất hạnh”. 

Tại vì sao lại thiếu niên đắc chí đại bất hạnh vậy? Bởi vì lúc còn trẻ tuổi như vậy đã 

được hưởng quá nhiều phúc phần. Phước mà đến thì liền hưởng phước. Hưởng 
phước con người dễ bị đọa lạc. Các vị cứ xem, rất nhiều thanh niên vừa được phước 

thì chúng cảm thấy phước phần này là mình đáng có được, ngược lại đều tự tôn xem 

người không ra gì. Dẫn chứng cho việc này rất nhiều. Cho nên Lão Tử nói “họa 
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phước tương ỷ”, khi phước mà đến thì họa cũng đến rồi, nhưng khi họa đến thì phước 
cũng theo sau. Cho nên một người thời gian lúc còn trẻ phải biết chịu khổ nhiều, trả 

giá nhiều, xem thấy là họa nhưng trên thực tế phước cũng đã từ từ đến gần. Cho nên 
họ khi trung niên về già thì phước báu liền hiện tiền. Cuộc sống con người phải được 

tổ chức như vậy mới đúng. 

Làm thế nào để con cái tích bồi phước báu từ nhỏ? 

Chúng ta cùng xem thử, làm thế nào để con cái tích bồi phước báu từ nhỏ? Phước 

bồi từ đâu? Tích phước từ nơi nào? Tục ngữ chúng ta nói: “Ruộng phước nhờ có 

tâm cày”. Khi một đứa trẻ ngay từ nhỏ đã được bồi dưỡng là những điều thiện 
nguyện thiện niệm, nó thời thời khởi tâm động niệm đều là tăng trưởng phước phần 

cho cuộc đời nó. Có rất nhiều người nói, một con người có cống hiến đối với xã hội 
cũng phải là khoảng 20 tuổi cho đến lúc người đó về hưu, trong mấy mươi năm này 

mới chân thật là cống hiến cho xã hội. Thực tế không phải. Một đứa trẻ nếu như chân 

thật tiếp thu giáo huấn của Thánh Hiền, chúng từ nhỏ cũng có thể làm được lợi ích 

cho xã hội. 

Ví dụ một đứa trẻ ở Hải Khẩu đến lớp học, học xong được một tiết học về “Đệ Tử 

Quy”, trở về nhà. Cha mẹ của bé đã hỏi, hôm nay con đã học được những gì? Đứa 
trẻ không cần suy nghĩ liền trả lời ngay: “Hiếu thuận cha mẹ”. Bốn chữ vang lên rất 

có lực, cha mẹ bé nghe xong cũng rất vui mừng. Đứa trẻ hai tuổi mà đã nói ra được 
như vậy. Ngày thứ hai trở về, không hề sai bảo, bé đã lập tức đi rót ly nước nóng 

đem đến cho cha mẹ uống. Đó là những thứ mà bé học được từ tiết học thứ hai. Cho 

nên một đứa trẻ tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền, từ nhỏ đã biết phục vụ gia 

đình, từ nhỏ đã làm lợi ích xã hội. 

Các vị bằng hữu, nếu như bé không làm ra được những việc như vậy, bây giờ tôi có 
thể kể ra được hay không? Nhưng mà những ví dụ như thế nếu như được kể ra, đối 

với nếp sống xã hội, đối với rất nhiều trẻ nhỏ là tấm gương. Vì vậy, khi ngay từ nhỏ 

đứa trẻ đã có cái tâm như vậy, bé đã làm ra kiểu mẫu rất lớn cho gia đình, cho xã 
hội, cũng là đang tích phúc phần cho mình. Vì thế cuộc sống của bé ngay từ nhỏ đã 

bắt đầu sản sinh giá trị. Khi bé có thái độ làm người xử thế như vậy, bước ra xã hội 

không chỉ là nghĩ cho chính mình, mà còn vì xã hội ra sức cố gắng. Đây là bổn phận 
của bé. Lượng lớn phúc sẽ lớn, cho nên có tâm lượng như vậy phúc nhất định lớn. 

Đợi khi cống hiến đối với xã hội rồi, đến khi về già thì phước sẽ tự nhiên mà tới. 

Rất nhiều người lại nói, cuộc sống của người sau khi về hưu sẽ không có cống hiến 

gì cho xã hội, cho nên chỉ tính cuộc đời là từ giữa 20 cho đến 60 tuổi. Thực tế một 

đứa trẻ có trí tuệ tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền, không chỉ từ nhỏ đã có thể có 
cống hiến cho xã hội mà còn càng sống càng có giá trị. Vì sao vậy? Vì họ có tâm 

niệm này, cuộc đời của họ trí tuệ sẽ mỗi năm một tăng lên, không có gián đoạn. 

Các vị bằng hữu, Đại lão sư Thích Tịnh Không đã bảy mươi tám tuổi, đi đến một địa 

phương nào, tất cả nhân dân đối với Ngài đều vô cùng kính yêu, vả lại đều cần đến 
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trí huệ của Ngài để dẫn dắt cho cuộc sống của họ. Cho nên khi con cái chúng ta từ 
nhỏ mà có thể trồng xuống được cái gốc của Thánh Hiền, cuộc đời của chúng nhất 

định là càng sống càng giá trị. Đến khi về già, rất nhiều thanh thiếu niên sẽ tự mình 
tìm đến. Cứ vài ba ngày thì lại có người mang thức ăn, mang trái cây đến thăm, hy 

vọng được họ chỉ dạy cho. Vì thế, một người tiếp nhận giáo huấn Thánh Hiền, giá 

trị của cuộc đời họ từ nhỏ cho đến lúc già chết đều là có giá trị, thậm chí là sau khi 

đã qua đời, giá trị ấy cũng không bị mất đi. 

Các vị bằng hữu, Phạm Trọng Yêm chết rồi phải không? Khổng Lão Phu Tử chết 

rồi phải không? Tôi có một lần vì phải đi đến Hải Khẩu. Hải Khẩu có một nhân vật 
rất nổi tiếng là Hải Thụy. Chúng ta đều nghe qua “Hải Thụy từ quan”. Hải Thụy vô 

cùng thanh liêm. Lúc cuối đời nhà Minh hoạn quan nắm quyền, khi đó xã hội rất 
loạn, nhưng nơi nào Hải Thụy đi đến, nhân dân đều xếp hàng để nghênh đón ông. 

Bởi vì họ biết chỉ cần Hải Thụy đến thì tất cả tham quan ô lại đều bỏ chạy hết. Hải 

Thụy còn chưa đến, bọn chúng tự mình đều cuốn gói nhanh chân bỏ đi hết. Cho nên 
có vị quan tốt, có tâm niệm vì nhân dân như vậy xuất hiện, nên có thể cảm động biết 

bao nhiêu lão bá tánh này. Khi Hải Thụy qua đời ở tại Nam Kinh, đem linh cữu của 

ông mang về lại Hải Khẩu. Nam Kinh muôn người đổ xô, tất cả nhân dân đều tự 

mình mặc áo tang để tiễn đưa quan tài Hải Thụy đi. 

Cho nên người đọc sách chỉ cần chân chánh làm ra được những gì Thánh Hiền giáo 
huấn, tuyệt đối sẽ khiến người cảm động, thậm chí còn có thể đánh thức tâm hiếu 

thiện hiếu đức của người khác. Cần phải có càng nhiều đứa trẻ tiếp thu giáo huấn 

Thánh Hiền, biểu diễn cho càng nhiều người xem, xã hội chúng ta liền có thể xoay 

chuyển trở lại. 

Khi tôi bước vào đền thờ Hải Thụy để tham quan mộ ông Hải Thụy, chợt có một bức 
tranh vẽ tả một cảnh tượng trong gia đình Hải Thụy. Khi vừa bước vào cửa thì nhìn 

thấy hai hàng chữ, là lời dạy của Phạm Trọng Yêm: “Cư miếu đường chi cao tắc ưu 

kỳ dân xứ giang hồ chi viễn, tắc ưu kì quân”. Ý nghĩa nói Phạm Trọng Yêm chỉ cần 
khi còn làm quan cho triều đình, niệm niệm đều nghĩ làm sao để khiến cuộc sống 

nhân dân được tốt hơn, làm sao để phúc lợi cho người dân được nhiều hơn. Nếu như 

ông bị giáng xuống một nơi xa xôi nào đó, không phải là lúc được ở trong triều đình, 
ông cũng niệm niệm nhớ nghĩ đến hoàng thượng, nhớ nghĩ nhân dân, làm thế nào để 

lợi ích đối với triều đình, đối với nhân dân. Lòng thành này của Phạm Trọng Yêm 
đã làm cảm động Hải Thụy triều nhà Minh của mấy trăm năm sau. Vì thế khi một 

người chân chánh có đức hạnh, sinh mệnh của họ sẽ tiếp diễn vô hạn. 

Phạm Trọng Yêm cũng ở trong người tôi, giáo huấn của ông cũng đã kéo dài tới 
cuộc đời của tôi. Thời gian tôi còn học cấp ba, bởi vì dồn hết vào thi cử, cái gì cũng 

đều không nhớ nổi, chỉ nhớ được hai câu nói. Một câu nói là của ông Phạm Trọng 
Yêm: “Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”. Cuộc sống quả 

thật rất kỳ diệu. Khi đó tôi đang học “Nhạc Dương Lầu Ký”. Bởi vì tôi vừa nhìn thấy 

cổ văn thì nhức đầu, trong quá trình học thì đã mất hết hứng thú, đột nhiên đọc đến 
câu đó, “lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”, đột nhiên giống 
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như là có ánh sáng chiếu trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy rất xúc động. Sự cảm động 
không tên, kéo dài như vậy mười giây. Sau mười giây đó thì thấy tối trở lại. Cứ sáng 

rồi tối như vậy. Để sáng lại như vậy lần nữa thì phải mất bao lâu sau? Mười năm. 
Chư vị bằng hữu, ánh sáng này sau mười năm mới có cơ hội sáng trở lại, tôi cũng 

sáng trở lại. Các vị bằng hữu, đời người có mấy lần mười năm đáng tiếc đến như 

vậy? Tuyệt đối không để cho xảy ra một lần nữa với học trò của tôi. Cho nên tôi vừa 
nhận lớp thì bắt đầu để bọn trẻ của mình tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền, mới 

bắt đầu cũng là từ “Đệ Tử Quy” mà học. 

Khi chúng ta chân chánh hiểu được tư tưởng của người Trung Quốc và trí tuệ của 
Thánh Hiền nhân mới có thể thật sự giải quyết được vấn đề của xã hội của thế giới. 

Vậy thì chúng ta nhất định phải có học vấn chân thật mới có thể thật sự tạo ra hạnh 
phúc mỹ mãn cho gia đình, xã hội và thế giới. Cho nên bản thân chúng ta đã hiểu 

được những cái tốt của văn hóa Trung Quốc, tự mình phải nhanh chóng thâm nhập 

văn hóa này. Trước khi muốn thâm nhập nhất định phải lấy được pháp bảo, là pháp 
bảo gì? Vừa rồi mới nói, pháp bảo truyền thừa mấy nghìn năm trí tuệ là cổ văn. Tôi 

tin rằng rất nhiều người nhìn thấy cổ văn, không chỉ có tôi nhức đầu, hình như rất 

nhiều người cũng sẽ nhức đầu phải không? 

Lúc tôi mới hai mươi lăm tuổi, giáo sư Thích Tịnh Không đã nói một đoạn, đó là nói 

đến bốn nền văn minh cổ chỉ còn lại một. Bạn có biết tại vì sao chỉ còn lại Trung 
Quốc hay không? Câu nói như thế đã khiến cho tôi chấn động rất lớn. Sau này chúng 

tôi mới thật sự đã hiểu được, chính là phát minh ra lối văn ngôn văn này mới thật sự 

truyền được trí tuệ đến mấy nghìn năm. Lão tổ tông nghìn năm trước đã nhớ nghĩ 
đến con cháu của nghìn năm sau. Ân huệ này sâu biết bao, dày biết bao. Chúng ta là 

ngồi ở dưới bóng cây mà hưởng mát, kết quả hiện nay được hưởng bóng mát của lão 
tổ tông mà lại lấy cây búa chặt bỏ bóng cây đó đi. Một người bị giảm phước không 

thể so với bất hiếu cha mẹ, đó là hành vi chối bỏ trí tuệ lão tổ tông của mình, đây là 

sự việc giảm phước hơn hết. Vì thế khổ nạn của người Trung Quốc đã đến rồi, đời 

sau không còn hiếu thảo nữa. 

Được rồi, buổi giảng này tạm nói đến đây thôi. Cảm ơn mọi người.      

A Di Đà Phật! 
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02) 

Giảng ngày 20 tháng 11 năm 2004 tại Thành phố Hải Khẩu, Trung tâm Vỡ 

Lòng Quốc Học Hiếu Liêm 

Người giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc 

Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Viên Đạt Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Phước Tịnh Cư Sĩ 


