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LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH 

MỘT NGƯỜI TỐT CHÂN THẬT ĐÚNG NHƯ PHÁP 

TẬP 4 

Các vị bằng hữu, chúng ta tiếp tục chương trình buổi học lần trước. 

 Chúng ta đã nói việc thâm nhập giáo huấn của Thánh Hiền có tám chữ rất quan 

trọng, đó là “Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”. Chữ “thâm nhập” này cũng 
đã nói rồi, nhất định sau khi đã chân thật hiểu được thì nỗ lực thực hiện, mới có thể 

giải hành tương ưng. 

Vào thời đại nhà Đường, Tiên sinh Bạch Cư Dị rất ưa thích việc học Phật. Một lần 
ông đi lên núi để thỉnh giáo một vị cao tăng là Thiền sư Điểu Khoa. Sau khi ông lên 

đến nơi, nói với vị Thiền sư: “Thiền sư! Học Phật như thế nào?”. Thiền sư đã nói 
với ông tám chữ: “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành” (“Đoạn hết thảy 

ác, làm hết thảy lành”). Sau khi nghe tám chữ này, Bạch Cư Dị liền cười ha ha…. 

Ông nói: “Con nít ba tuổi cũng biết”. Thiền sư đáp lại ông một câu: “Ông lão tám 
mươi làm không nổi”. Đạo lý đến con nít ba tuổi cũng đều biết mà rất nhiều người 

sống đến tám mươi tuổi vẫn chưa làm được. Cho nên câu chuyện này đã nói với 

chúng ta, học vấn thật sự quan trọng nhất là có thể nỗ lực thực hiện, có thể áp 

dụng. Vì vậy, học được ngàn vạn câu không bằng làm một câu. 

Chữ “thâm nhập” này đích thực còn phải có công phu nỗ lực thực hiện mới có thể 
thâm nhập. Chúng ta dẫn dắt trẻ nhỏ cầu học vấn, điểm này nhất định từ lúc mới bắt 

đầu phải thiết lập cho tốt. Nếu như mới bắt đầu bạn không chú trọng giải hành tương 

ưng, đứa trẻ học càng nhiều Kinh điển sẽ càng cho mình là đúng, cho nên phàm việc 
gì cũng phải thận trọng lúc bắt đầu. Khi bắt đầu mà đúng thì toàn bộ việc học của nó 

sẽ đúng, lúc mới bắt đầu mà sai thì muốn kéo trở lại cũng không dễ. 

Có thời gian tôi đã từng đi đến Thẩm Quyến, đứng lớp dạy một buổi cho các em lớn 

trong trường mẫu giáo. Tôi vừa bước vào, liền nói với các bạn nhỏ: “Này các 

em, hôm nay thầy sẽ dạy “Đệ Tử Quy””. Các em nhỏ lập tức đồng thanh nói 
rằng: “Thầy ơi, cái đó chúng em đã học qua rồi,chúng em đều học thuộc rồi”. Mới 

sáu tuổi! Tiếp theo tôi liền nói với các em: “Chúng ta học Kinh điển quan trọng nhất 

chính là phải làm một người có đạo đức, học làm một người có học vấn”. Tiếp đến 
tôi liền viết ra chữ “Đạo”. Lục thư Trung Quốc tạo chữ đều đem trí tuệ triết học cuộc 

sống hàm chứa vào trong, đây là chữ được lập từ kiểu chữ hội ý. Chúng ta hãy xem, 
gồm chữ “thủ” và chữ “tẩu” nằm bên cạnh, vì thế học vấn quan trọng là gì? Là 

phải thực tiễn. Cho nên người có đạo đức chính là người trước tiên có thể nỗ lực 

thực hiện, có thể thực hành, mới là người có đạo đức. “Các vị tiểu bằng hữu, điều 
nào các bạn đã làm được rồi?”. Vốn là ngẩng đầu rất cao, vừa nghĩ đến câu nói nào 

đã làm được rồi thì lập tức đã cúi đầu xuống. Ngay câu đầu tiên mà thế nào rồi? Đều 
làm không được. “Cha mẹ gọi, trả lời ngay”. Các vị xem trẻ nhỏ bây giờ, lần ấy tôi 
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nói: “Bảy - tám tuổi đã giỏi tranh luận với cha mẹ rồi”. Người bạn của tôi nói: “Cần 
gì đến bảy - tám tuổi, bốn - năm tuổi đã rất lợi hại, đâu đến bảy - tám tuổi”. Cho 

nên bạn xem, câu đầu tiên chúng làm chưa được, vì thế thái độ cầu học vấn của 
chúng lúc bắt đầu đã không có nỗ lực thực hành. Kỳ thực trẻ nhỏ đều rất dễ dạy, chỉ 

cần bạn nói khiến chúng có thể tín phục, chúng sẽ có thể tiếp nhận. Cho nên hôm 

đó, trong số ấy có một đứa trẻ đã viết vào nhật ký, thầy Thái hôm nay đã dạy chúng 
tôi “Đệ Tử Quy”, thầy Thái nói: ““Đệ Tử Quy” là học để làm theo chứ không phải 

để học thuộc lòng”. Em đã viết lại điều đó. 

Ngoài ra còn có một đứa trẻ nữa, bởi vì tôi đã dạy em một tiết về “Đệ Tử Quy”, 
trong đó có một câu: “Sáng phải thăm, tối phải viếng”. Nghĩa là buổi sáng hay buổi 

tối đều phải thăm hỏi cha mẹ, khiến cha mẹ yên lòng và hoan hỷ. Thế là cách mấy 
hôm sau, bé gái đã đứng trước cửa phòng của cha mẹ, cha mẹ vừa bước ra liền cúi 

chào và nói: “Ba mẹ, xin chào buổi sáng, tối hôm qua ngủ có ngon không ạ?”. Cha 

mẹ em liền lập tức gọi điện thoại cho trường mẫu giáo nói: “Ngày hôm qua đã xảy 
ra chuyện gì vậy?”. Cha mẹ rất có sự cảnh giác, rất có sự nhạy cảm, biết được đứa 

con có thay đổi nhất định là do nhà trường dạy, lập tức tìm hiểu mới có thể phối hợp 

chặt chẽ với thầy cô giáo. Gia đình và nhà trường hợp tác thì dạy đứa trẻ sẽ rất tốt, 
cho nên chúng ta dẫn dắt trẻ nhỏ cầu học vấn nhất định phải đặt vị trí cho thật chính 

xác ngay lúc bắt đầu. 

Cho nên “Nhất môn thâm nhập” dựa vào việc phải “gắng làm” và thêm “học văn”, 

tiếp đến “trường kỳ huân tu”. 

Chúng ta vừa nói đến “trường kỳ”, không phải làm một ngày rồi nghỉ một ngày, như 
vậy không được. Khổng Phu Tử nói Ngài ba ngày không đọc sách, khí chất đều lui 

sụt. Khổng Phu Tử còn bị lui sụt, vậy chúng ta ba ngày không đọc sách sẽ như thế 
nào? Chúng ta không cần nói ba ngày không đọc sách, có thể tự mình lúc vẫn còn 

đang ngồi đó đọc “Đệ Tử Quy”, nhìn thấy con cái có một số hành vi không tốt, bạn 

thẹn quá hóa giận liền lớn tiếng la mắng rồi. Trong lúc vẫn còn đang đọc Kinh thư 
mà tính khí không tiết chế được, bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, xong đột nhiên quay đầu 

trở lại, mình mới rồi đang đọc “Đệ Tử Quy” mà. Cho nên chúng ta hiện nay nền 

móng đều khá kém. “Nhân quý tự tri”, bản thân có mấy tính hai mặt phải tự mình 
biết. Vì vậy chúng ta bây giờ mà bỏ Kinh thư xuống thì mặt mũi liền trông đáng 

ghét. Đã biết được căn bản của chúng ta không tốt phải nên nỗ lực tinh tấn nhiều 
hơn. Kinh điển của Thánh Hiền ngày ngày đều không thể ngừng xem, đều phải huân 

tu. 

Vì vậy, tôi đã bốc cho rất nhiều thầy cô giáo một thang thuốc đông y trị đến tận gốc, 
và còn trị đến phần ngọn nữa. Là thang thuốc gì vậy? Đó là sớm, tối đọc tụng một 

lần “Đệ Tử Quy”. Sớm tối đọc tụng một lần đảm bảo ba tháng sẽ thấy hiệu quả, tuyệt 
đối sẽ khiến bạn cảm thấy đạo đức học vấn nâng cao rất nhanh. Phải kiên trì trong 

ba tháng. Các vị bằng hữu nào có thể làm được mời giơ tay? Ít như vậy sao. Cũng 

có rất nhiều bằng hữu giơ tay. Sau khi giơ tay phải cố gắng làm. “Đệ Tử Quy” 

nói: “Phàm nói ra tín trước tiên”, nói được phải làm được. 
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Kỳ thực chư vị bằng hữu, không phải tôi muốn gây áp lực cho các vị. Đạo đức học 
vấn của một con người có thể thành tựu hay không nhất định không phải dựa vào 

người khác ép các vị, mà đều phải nhờ vào bản thân mình chủ động nỗ lực siêng 

năng, nhất định phải như vậy mới có thể thành tựu. 

Vậy tại vì sao phải sớm, tối đọc một lần? Đọc vào thời gian buổi sáng là nói với 

mình tất cả hành vi việc làm hôm nay nhất định phải làm theo những giáo huấn trong 
“Đệ Tử Quy”. Buổi tối tan ca, tan học trở về lại đọc một lần, quán chiếu một chút, 

phản tỉnh một chút, hành vi việc làm hôm nay có làm được như trong “Đệ Tử Quy” 

không. Nếu như có chỗ nào còn chưa làm được thì nhanh chóng thay đổi, nhanh 
chóng sửa sai. Đã làm được rồi thì duy trì cho được. Cho nên buổi sáng nhắc nhở 

bản thân một lần, buổi tối phản tỉnh bản thân một lần. 

Chúng tôi tại Hải Khẩu có một vị giáo viên đã chân thật làm được rồi. Ngày hôm đó, 

lần đầu tiên ông lên lớp, tôi còn nhớ rất rõ là ngày tết Nguyên Tiêu. Bởi vì hôm đó 

có vị giáo viên gọi điện đến nói: “Thầy Thái à, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, có nên 
nghỉ học một ngày không?”. Có nên hay không? Cầu học vấn không thể thường 

xuyên nghỉ học. Tôi liền nói với anh: “Anh làm cha có thể nào nói với đứa con hôm 

nay ta không là cha nữa, ta nghỉ phép một ngày được không?”. Bạn làm một người 
cha, đạo đức học vấn mỗi ngày một tăng trưởng mới có thể giúp ích mọi mặt cho 

con cái của bạn. Là một người làm thầy, đạo đức học vấn mỗi ngày một tăng trưởng 
thì mới có thể thật sự thành tựu học sinh, bạn ngưng một ngày thì chúng sẽ xao nhãng 

một ngày. Cho nên học tập không thể gián đoạn. Vì thế, ngày hôm đó có hiện tượng 

rất tốt, Tết Nguyên Tiêu cũng ngồi đầy cả. 

Trong buổi học đó có một cô họ Hứa, cô làm việc tại một ga hàng không ở Hải Khẩu. 

Cô không phải là giáo viên tuyến đầu. Hôm đó lúc cô nghe giảng xong, tôi cảm thấy 
rất nghiêm túc, mắt không nhìn quanh, chăm chú lắng nghe. Tôi thường giảng một 

số câu chuyện về các Thánh Hiền nhân, cô lập tức cầm bút lật sổ nhanh chóng ghi 

chép lại, vả lại còn sớm tối nhất định đều đọc qua một lần. Ba tháng sau đó, cô bước 
đến trước mặt nói với tôi: “Thầy Thái à, học vấn Thánh Hiền tốt đến như vậy, không 

thể chỉ có tôi và con cái của tôi được lợi ích, tôi muốn trở về quê hương để triển khai 

“Đệ Tử Quy”, thúc đẩy giáo dục đức hạnh”. Chỉ ba tháng cô đã đề khởi dũng khí 
trở về quê dạy học, bởi vì cô quả thực rất lão thật, nói làm sao thì cô làm như vậy. 

Cô thường nói, mỗi lần cô sắp phạm sai lầm, trong quyển Kinh văn “Đệ Tử 
Quy”: “Lời nhường nhịn, tức giận mất”, đột nhiên muốn cãi nhau với người khác 

liền thấy Kinh văn xuất hiện. Những khi tương tác với cha mẹ, “cha mẹ gọi, trả lời 

ngay”, khi khẩu khí này sắp có khả năng không còn ổn nữa thì lập tức Kinh văn sẽ 
giống như một mũi tên được bắn đến, cho nên tính cảnh giác rất cao. Cô ấy tiến bộ 

cũng rất nhanh, vì thế mới có thể chỉ sau có ba tháng ngắn ngủi đã trở về quê của 
mình để dạy học. Cho nên cô đã làm đến sự lập định chí hướng, làm đến việc học 

tập trọng thực hành, học tập phải lão thật. 

Khi cô phát ra nguyện này, muốn trở về quê hương để dạy học, rất nhiều thầy cô 
giáo đều rất sẵn lòng đem một số kinh nghiệm quý báu vô tư nói với cô. Trung tâm 
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chúng tôi cũng đem rất nhiều loại sách, rất nhiều câu chuyện Thánh Hiền tặng cho 
cô ấy. Cho nên, “người có thiện nguyện thì trời cũng giúp”. Khi bạn chân thật phát 

tâm chân thành muốn làm một việc tốt, bạn không cần lo lắng, rất nhiều sự trợ giúp 
sẽ đi đến. Cho nên vị giáo viên này đích đích thực thực đã làm được đến “trường kỳ 

huân tu”. 

“Huân” là giống như bạn cầm gỗ đàn hương chà lên quần áo thì quần áo này sẽ rất 
thơm. Nếu như mỗi ngày bạn đều huân thì mùi hương sẽ càng ngày càng thơm đậm. 

“Tu” là chỉ tu chính. Tu chính ở chỗ nào? Tu chính trong mỗi một vấn đề nhỏ nhặt 

của cuộc sống. Tu chính trong những vấn đề nhỏ nhặt nào của cuộc sống? Bắt đầu 

tu chính từ trong cách nghĩ, cách nhìn, cách nói và cách làm của chúng ta. 

Ví dụ trong “Đệ Tử Quy” nói: “Người có lỗi chớ vạch trần”. Khi người ta có khuyết 
điểm, có sai lầm, không nên thường đem những sai lầm đó đi khắp nơi nói với người 

khác. Nếu như việc này có liên quan tới danh tiết của họ thì sẽ khiến người ta rất đau 

khổ. “Việc riêng người không nên nói”. Đây chính là cách nói của chúng ta phải nên 
có thể lợi ích cho người khác, chứ không phải tổn hại cho người khác. Chúng tôi có 

người bạn nói, mấy tháng nay tu học sâu sắc nhất chính là câu nói: “Người có lỗi 

chớ vạch trần, việc riêng người không nên nói”. Bởi vì hồi trước nói chuyện thị phi 
của người khác đã quen rồi, cho nên trong chốc lát vẫn còn thấy thật khó sửa, thường 

thường những lời này họ còn chưa nói ra thì câu nói “Người có lỗi chớ vạch 
trần” này liền xuất hiện. Vì vậy, kỳ thực chúng ta tu chính lỗi lầm của bản thân thì 

tu từ đâu? Tu từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, đây được gọi là “trải sự luyện 

tâm”. Khi thật sự gặp phải một sự việc, xem lại chính mình có phải đã y giáo phụng 

hành, có phải có thể đề khởi được tư duy chính xác thì gọi là “trải sự luyện tâm”. 

Trên đây là chúng ta nói đến “nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”. 

Vậy chúng ta đã xác lập được thái độ học tập chính xác, bao gồm phải lập chí, 

phải cố gắng làm, và cả thứ lớp của việc học nhất định phải nắm cho được chính 

xác. 

Tiếp theo chúng ta hãy mở quyển sách giáo khoa ra trang thứ nhất. Chúng ta chính 

thức đi vào sự giáo huấn của lão tổ tông, cùng nhau nghiên cứu thảo luận, cùng nhau 

thâm nhập. Những giáo huấn này là từ thời đại Nghiêu Thuấn truyền thừa một mạch 
cho đến thời đại chúng ta, cho nên vô cùng thấu đáo. Chúng ta trước tiên hãy đọc 

qua đoạn văn này một lần. 

PHẦN CHÁNH VĂN 

Nguyên văn: “Trung Quốc có lịch sử lâu đời đến 5.000 năm, dân tộc Trung Hoa 

có thể duy trì mấy nghìn năm mà không bị thế giới đào thải, chắc chắn là do 

giáo dục văn hóa truyền thống đã sản sinh ra một sức mạnh to lớn. Người xưa 

từ sớm đã có những kiến giải thấu đáo trong “Lễ Ký”: “Kiến quốc quân dân 

giáo học vi tiên””. 
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Câu sau cùng trong đoạn văn này là trong “Lễ Ký - Học Ký” của chúng ta đề ra. 
Kiến lập một quốc gia, thống trị nhân dân, sự việc nào là quan trọng nhất? Giáo dục 

quan trọng nhất. Dạy học quan trọng nhất, giáo dục tư tưởng Thánh Hiền hết sức 

quan trọng. 

Vào tháng bảy, trên cả nước đã chín lần chúng tôi mở lớp giáo viên dạy và học về 

Kinh điển cho thiếu nhi. Mỗi một kỳ thời hạn là năm ngày. Kỳ đầu tiên được tổ chức 
tại Hải Khẩu, tôi còn nhớ là ngày 13 tháng 07. Đúng vào lúc ngày 11 tháng 07, trên 

bầu trời Hải Khẩu đã xuất hiện tám ngôi sao. Tám ngôi sao này nhìn giống như là 

đang trên tòa nhà cao tầng của các bạn, cảm thấy rất gần. Thế là ngày hôm sau trên 
báo đã đưa tin. Tôi bình thường không có xem báo, bởi vì lúc bình thường giảng bài 

đã rất bận rộn. Có một vị giáo viên đã cầm tờ báo này đem đến cho tôi xem, anh nói 
tôi hãy xem tám ngôi sao này, tất cả học giả thiên văn đều tìm không ra. Kết quả 

mấy giờ sau không còn thấy nữa. Tôi vừa nhìn thấy tám ngôi sao này lập tức nghĩ 

ngay đến Bát Đức ở trong giáo dục đạo đức của Thánh Hiền chúng ta. Cho nên tôi 

lập tức nói: “Hiếu-Đễ-Trung-Tín-Lễ- Nghĩa-Liêm-Sỉ”, vừa đúng tám ngôi sao. 

Các vị bằng hữu, chúng ta suy nghĩ một chút vấn đề của tất cả xã hội hiện nay, chỉ 

cần đem tám đạo lý này dạy cho tốt, áp dụng tốt, thì không có việc gì là không thể 
giải quyết. Chúng ta cứ suy nghĩ tỉ mỉ, đều do không dạy tốt tám chữ này. Tám chữ 

này mà dạy tốt thì xã hội thái bình, quốc gia an định, cho nên xác thực là “giáo học 

vi tiên”. Quan trọng nhất chính là phải dạy trẻ nhỏ làm một con người có đạo đức. 

Chúng ta xem đoạn kế tiếp. 

Nguyên văn: “Đáng tiếc là trong mấy trăm năm trở lại đây, do nhiều nguyên 

nhân, giáo dục văn hóa truyền thống Trung Quốc gặp phải sự phá hoại chưa 

từng có, cần chúng ta phục hồi, cứu vãn gấp tại mọi nơi ở Trung Hoa. Bởi vì 

trải qua thực tiễn xã hội trong mấy nghìn năm, đã chứng minh sự ưu tú của 

giáo dục văn hóa truyền thống đích thực là một lực lượng hùng mạnh để duy 

trì xã hội an định hòa bình, là cơ sở cho sự phồn vinh hưng thịnh của đất nước”. 

Quả thực văn hóa truyền thừa mấy nghìn năm qua cũng đã khai phá ra rất nhiều thời 

kỳ hoàng kim của văn hóa Trung Quốc. Mỗi lần thịnh thế đều do đã chú trọng giáo 

huấn của Thánh Hiền, đất nước mới hưng thịnh an định như vậy. Cho nên giáo huấn 
của Thánh Hiền chúng ta đã trải qua sự ấn chứng suốt mấy nghìn năm, chứng thực, 

xác thực với gia đình, với xã hội, với quốc gia đều là sự chỉ đạo vô cùng chính xác 

mới có thể kéo dài mấy nghìn năm không mất”. 

Trong buổi học chúng ta cũng vừa mới nhắc đến, nhà Thanh vì tuân theo giáo huấn 

Thánh Hiền cho nên Khang Hy, Ung Chính,  Càn Long, Khang Càn đều thịnh thế. 
Cũng là do trong và sau những thời kỳ đó không còn chú trọng giáo huấn Thánh 

Hiền, cho nên đất nước liền từ từ suy yếu đi. Các vị bằng hữu, gia đình chúng ta 
cũng được, công ty chúng ta cũng vậy, muốn có thể phát triển cho thật tốt, gia đạo 
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có thể truyền lại, đoàn thể có thể hưng vượng, cũng nhất định phải từ đạo đức mà 

làm, từ học tập giáo huấn của Thánh Hiền mà làm. Việc này rất quan trọng. 

Chúng tôi tại Hải Khẩu, tại Thẩm Quyến đã tiếp xúc rất nhiều doanh nghiệp, họ hiện 
giờ cũng đều từ “Đệ Tử Quy” bắt đầu học tập. Có một vị hiệu trưởng trường mẫu 

giáo nói, lúc trước vào dịp ngày của mẹ không hề nhận được hoa, thế mà vào dịp 

ngày của mẹ năm nay, trong văn phòng của bà chất một đống hoa, đều là các giáo 
viên trong trường mẫu giáo tặng cho bà. Cho nên giáo viên có sự tiếp nhận giáo huấn 

Thánh Hiền liền hiểu được mà cảm ơn sự quan tâm và sự vun vén của người lãnh 

đạo, hiểu được phải hồi báo, phải báo ân, cho nên hiệu quả đều rất rõ rệt. Bởi vì con 
người quả thực cần được nhắc nhở, mỗi một con người đều có đức tính thiện lành 

này, chỉ cần chúng ta chịu dạy, họ đều nhất định có thể chăm chỉ học. 

Chúng ta xem đoạn tiếp theo. 

Nguyên văn: “Trong văn minh vật chất ngày nay, những điều dạy của người 

xưa cũng không hề bị lỗi thời, bởi vì chân lý trí tuệ là vĩnh hằng, tuy cũ mà luôn 

mới. Cũng như mặt trời, tuy là xưa cũ nhưng mỗi ngày thường mới. Nó không 

những mang sự sống cho nhân loại, mà còn mang đến ánh sáng và hy 

vọng. Giáo huấn của cổ Thánh tiên Hiền giống như ánh sáng ấm áp chiếu khắp 

mọi nơi, đem đến cho nhân loại hạnh phúc mỹ mãn”. 

Ở đây đã nói giáo huấn của Thánh Hiền cũng giống như là mặt trời vậy, tuy cũ mà 
luôn mới, cho nên giáo huấn của Thánh Hiền tuyệt đối không thể vì thời đại đã khác 

mà không thích hợp. Bởi vì chân lý bản thân nó là trường tồn, cho nên giáo huấn 

Thánh Hiền làm một sự so sánh thì giống như cây cổ thụ 5.000 năm. Phần thân của 
nó đã đứng thẳng 5.000 năm, đứng giữa đất trời mà không ngã, cứ mỗi một năm lại 

đều mọc ra thêm những cành cây mới. Cành nhánh mới của mỗi năm đều thích ứng 
với thời tiết của khoảng thời gian đó, với ánh sáng không khí và nước trong khoảng 

thời gian đó mà mọc ra thêm những mầm non mới không đồng đều. Vì thế văn hóa 

Trung Quốc là thân cây này không có thay đổi, nhưng ở tại mỗi thời đại đều có thể 
thích ứng được với cuộc sống của thời đại đó, và mọc ra từng lớp từng lớp lá tươi 

mới rực rỡ. Chúng ta học tập văn hóa truyền thống phải nắm được cái thân và nhánh 

này, cũng chính là việc nắm được bản chất của văn hóa, chứ không phải chỉ là học 
nghi thức bên ngoài mà thôi. Nhất định phải nắm được bản chất, bạn mới có thể khế 

nhập giáo huấn của Thánh Hiền. 

Ví dụ, ngày xưa khi nhìn thấy Hoàng Thượng thì phải hành lễ tam quỳ cửu khấu. Lễ 

tam quỳ cửu khấu này là một lễ nghi, bản chất của nó là gì? Chúng ta phải từ trong 

này để lý giải, để suy nghĩ. “Lễ” là nghi thức, “kính” là bản chất của nó, cho nên nói 
“lễ kính”. Phải lễ kính với Hoàng Thượng, bởi vì Ngài mỗi ngày phải lo liệu cho đất 

nước, mỗi ngày đã vì phúc lợi của nhân dân mà nỗ lực, cho nên tấm lòng này đáng 
để cho chúng ta cung kính, tôn kính. Ngày xưa lấy tam quỳ cửu khấu để bày tỏ tấm 

lòng cung kính đối với Hoàng Thượng, bây giờ còn có thể dùng cách này nữa không? 

Ví dụ bạn gặp được Thủ tướng ở sân bay, lập tức quỳ xuống trước mặt ông, ông sẽ 
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hỏi việc này là từ ngôi trường nào dạy vậy, sao lại dạy như thế này chứ? Xã hội 
không thể tiếp nhận được rồi. Vì vậy bây giờ lễ tôn kính nhất là gì? Là cúi chào. Ba 

lần cúi chào đã là quá kính lễ. Cho nên chúng ta học phải nắm cho chặt bản chất, 
phải trọng bản chất, không nên chỉ trọng hình thức. Nếu không, bạn đi tuân thủ phép 

tắc của thời nhà Thanh thì đầu tóc phải như thế nào? Thắt lại thành một bím tóc, vậy 

thì không hợp thời. 

Nhưng mà bây giờ đều không còn lễ, vì thế mỗi một người bản thân đều có cách 

riêng của họ. Xã hội này có vẻ rất loạn, bây giờ cả tang lễ cũng không biết được phải 

làm thế nào mới là chính quy. Có số người theo cách Châu Âu, có số người dùng 
cách của Mỹ, có số người theo cách Trung Quốc, thậm chí là thời nhà Minh, nhà 

Thanh, chẳng qua chỉ cần có tâm thương tiếc cung kính, bản chất này vẫn coi như 

chưa bị lệch hướng. 

Thời gian tôi đang dạy về “Đệ Tử Quy”, có một vị giáo viên đã gọi điện thoại cho 

tôi nói: “Giáo huấn Thánh Hiền cũng có dư thừa, hiện giờ rất nhiều người cầu học 
vấn, chướng ngại là ở chỗ này, đều chưa thâm nhập học vấn Thánh Hiền đã phê 

phán Thánh Hiền nhân trước rồi, như vậy có cách nào để học được điều gì đó hay 

không?”. Không có. Anh vừa không lão thật vừa không tin tưởng vừa phê phán. Phê 
phán là khi chúng ta hiểu biết hơn họ mới có thể phê phán họ. Chúng ta phê phán 

Thánh Hiền nghĩa là học vấn chúng ta còn cao hơn cả Thánh Hiền. Bây giờ còn 
có “phê phán tôn giáo học”. Tôn giáo học là giáo huấn của Thánh Hiền nhân Đông 

Tây Phương, chúng ta là người phàm mà còn đi phê phán, vì vậy ngạo mạn không 

thể không sanh trưởng. Hễ ngạo mạn thì đã ngăn cách một lớp màng với học vấn 

Thánh Hiền, không thể xuyên qua được. 

Đương nhiên chúng ta cũng không thể vì vậy mà nói “anh không thể nào phê bình”, 
như thế họ có thể tiếp nhận hay không? Họ không thể tiếp nhận. Cho nên tôi liền 

nói, xin thỉnh giáo một chút, câu nào là dư thừa? Chúng ta vẫn là phải có lễ phép. 

Câu nào là dư thừa? Vị giáo viên này lập tức nói: “Sáng phải thăm, tối phải viếng 
là dư thừa”, sớm tối thăm hỏi là dư thừa. Tôi tiếp đến liền thỉnh giáo anh ta: “Tại vì 

sao anh cảm thấy câu nói này là dư thừa?”. Vị giáo viên này nói: “Buổi sáng hỏi 

một lần, buổi tối lại phải hỏi một lần, một ngày phải hỏi hai lần thật quá phiền 
phức”. Có đạo lý hay không? Bây giờ mỗi một người đều có lý lẽ như anh, tôi không 

nói thẳng với anh ta là “anh sai rồi”, nói như vậy anh ta cũng không thể nào chấp 

nhận. Tôi đã khai thông cho anh một quan niệm. 

Tôi nói: Cha mẹ thời thời khắc khắc đều nghĩ tới con cái. Tục ngữ nói: “Nước mắt 

đứa con xa quê ngàn dặm không bằng chút lòng cha mẹ nhớ con”. Đích thực vẫn có 
những đứa con hiếu nơi quê xa ngàn dặm còn biết tưởng nhớ tới cha mẹ, còn biết rơi 

nước mắt. “Bất cập cao đường”, nghĩa là không bằng một chút lòng thương nhớ con 
cái của cha mẹ ở quê nhà, luôn luôn liên tục. Chúng ta làm con cái nhớ đến cha mẹ, 

trong tiếng của Đài Loan có câu: “Phụ mẫu đông tử trường lưu thủy”, nghĩa là cha 

mẹ nhớ con giống như là nước vậy, dòng nhỏ nhưng chảy dài không có đứt đoạn. 
Nhưng “tử tưởng phụ mẫu thụ vĩ phong”, con cái nhớ cha mẹ giống như một cơn 
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gió, thổi ào qua một cái thì hết, lâu lâu lại thổi qua một cái rồi lại thôi. Cho nên, 
chúng ta so sánh sự quan tâm của cha mẹ đối với chúng ta thì thật không có cách 

nào so sánh. 

Tiếp đến tôi liền nói với vị giáo viên này, cha mẹ tưởng nhớ thời thời khắc khắc như 

vậy. Có một số người mẹ vào lúc giữa mùa thu và mùa đông (vì nhiệt độ có sự biến 

đổi rất lớn, nhiều khi có thể lúc ngủ và nửa đêm chênh lệch lên tới ba – bốn độ C), 
sợ đứa con đạp mền ra, có thể đến nửa đêm sẽ bị lạnh, cho nên người mẹ đắp mền 

thật là mỏng. Tại sao vậy? Để lúc nửa đêm trời lạnh quá làm mẹ tỉnh dậy, sau đó sẽ 

nhanh chóng mà đắp mền lại cho con. Khi tôi nói đến đoạn này, rất nhiều người mẹ 
đã gật đầu mà nói, họ cũng làm như vậy, không phải chỉ có một người mẹ làm như 

vậy. Cho nên người mẹ đến cả lúc ngủ cũng là đang nghĩ đến con cái. Cho nên buổi 
sáng chúng ta thức dậy đi vấn an đối với cha mẹ: “Chào buổi sáng cha mẹ, tối hôm 

qua ngủ có ngon không ạ?”, cha mẹ vừa nhìn thấy cái trán của con đã sáng lên, 

nghĩa là ngủ được đủ giấc, hôm qua đã ngủ ngon, họ nhìn thấy rất yên tâm. Hơn nữa 
mới sáng sớm mà bạn biết đi vấn an họ, tâm tình của họ rất vui vẻ. “Người mà vui 

thì tinh thần sảng khoái”, còn có chuyện gì khiến cha mẹ được vui hơn là một người 

con có hiếu? Cho nên bạn vừa hỏi thăm cha mẹ thì cha mẹ biết được bạn ngủ rất 
ngon, không cần bận tâm về bạn nữa. Buổi tối trở về nhà lại nhanh chóng đến hỏi 

thăm cha mẹ, cha mẹ nhìn thấy hôm nay tinh thần cũng tốt lắm, nghĩa là ở trường 
học hành có sự chăm chỉ, ở trường cũng không có xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, cho 

nên nhìn thấy thì họ cũng rất yên tâm. Chúng ta chỉ cần sớm tối hỏi thăm có thể 

khiến cha mẹ giảm thiểu rất nhiều sự lo lắng. Chúng ta thân phận làm con, về mặt 
kinh tế, về nhiều mặt trong cuộc sống, còn chưa có đủ năng lực để giúp cha mẹ, cho 

nên thân làm con ít nhất phải làm giảm bớt sự lo nghĩ cho cha mẹ. 

Sau khi tôi chỉ dẫn như vậy xong, vị giáo viên này liền nói: “Thầy Thái à, văn hóa 

Trung Quốc thầy học cũng không tệ”. Anh liền không còn tiếp tục phê bình câu này 

là dư thừa nữa. Anh ấy vừa nói như vậy, tôi lập tức liền nói: “Không có, không 
có, anh quá khen rồi”, đương nhiên là tôi cũng không có phổng cái mũi lên. Người 

ta vừa khen tặng cũng không thể quên ngay. Kết quả vị giáo viên này rất lợi hại, lập 

tức đáp trả tôi như bắn súng đại liên, hỏi tôi dồn dập, anh nói: “Thầy Thái, bản thân 
thầy cũng còn chưa làm được “sáng phải thăm, tối phải viếng””. Bởi vì anh biết 

được tôi đã rời xa quê nhà đến Hải Khẩu thúc đẩy văn hóa Trung Quốc. Người đọc 
sách chúng ta sợ nhất người khác bảo chúng ta nói một đằng làm một nẻo, sợ nhất 

là cái này. Anh vừa hỏi như vậy, quả thực tôi cũng không lúng túng, tiếp theo tôi nói 

rõ với anh ta. Tôi nói, nếu như bây giờ tôi buổi sáng hỏi một lần, buổi tối hỏi một 
lần, mẹ của tôi sẽ mắng tôi: “Con không biết điện thoại đường dài đắt lắm sao?”. 

Cho nên chúng ta cầu học vấn không thể khô khan được, mà phải thật linh hoạt. 
Chúng ta vấn an sớm tối quan trọng nhất là khiến cha mẹ yên lòng. Bạn vấn an sớm 

tối mà khiến cha mẹ lại lo lắng bạn tốn nhiều tiền, vậy là đã đi ngược lại bản chất. 

Cho nên chúng ta là người lớn, điều thật sự có thể khiến cha mẹ yên lòng tuyệt đối 
không phải một ngày bạn gọi điện thoại ba lần hay năm lần, mà khiến cha mẹ yên 

lòng nhất là gì vậy? Là đạo đức học vấn của bạn, đối người xử thế tiếp vật có thể 

thật sự khiến họ tin tưởng, đó mới thật sự là khiến cho cha mẹ không bận tâm. Cho 
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nên phải trọng bản chất, không thể chết cứng trong hình thức. Đương nhiên từ nhỏ 
hiểu được vấn an sớm tối thì đây là một thói quen vô cùng tốt. Cho nên bản chất là 

như nhau, là quan tâm đối với cha mẹ, là khiến cha mẹ không lo lắng, nhưng mà 

trong cách làm thì có thể mỗi người mỗi khác. 

Tôi thì cố định mỗi một tuần gọi điện thoại về nhà một lần. Mẹ của tôi vào những 

thời gian đó nghe được tiếng điện thoại reo thì cảm ứng được mà nói là con trai của 
tôi gọi đấy. Mỗi một tuần đều gọi. Có những khoảng thời gian nhớ mẹ quá, ba ngày 

đã gọi về cho mẹ thì mẹ sẽ ngạc nhiên vui mừng lắm, mẹ nói: “Mới ba ngày thì con 

đã gọi về rồi”. Vì thế đây chính là nói chúng ta nắm cho được bản chất của nó để 
vận dụng sự giáo huấn của Thánh Hiền mới có thể ở mỗi một thời đại, trong mỗi 

một trạng thái cuộc sống mà vận dụng cho được thật linh hoạt, đem nó phát huy để 
khiến cha mẹ vui lòng, khiến cho tất cả những thân hữu này của chúng ta tiếp nhận, 

đều có thể cảm nhận được bề dày của nền văn hóa Trung Quốc. 

Được rồi, chúng ta xem tiếp đoạn tiếp theo. Các vị bằng hữu, hãy đọc một lần. 

Nguyên văn: “Giáo dục Thánh Hiền trong truyền thống chúng ta có thể ngược 

dòng về 4.500 năm trước, đời đời tương truyền, từ thời đại Hán Vũ Đế, thậm 

chí đã lấy học thuyết Nho giáo để xác lập chính sách giáo dục. Chính sách giáo 

dục này liên tục được giữ gìn duy trì cho đến hơn nửa thế kỷ 20 mà không thay 

đổi. Cho đến những năm 70 mới dần dần bị đem ra phế bỏ, một mạch đứng ở 

địa vị chủ đạo và lãnh đạo giáo dục truyền thống”.  

Rốt cuộc đã dạy chúng ta những gì? Truyền thừa hơn 4.000 năm mà không bị mất 

nhất định có đạo lý của nó. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu đạo lý này. Chúng 
ta lật đến trang thứ hai, có hai hàng chữ đã bao hàm trọng điểm của giáo huấn Thánh 

Hiền chính là “Đạo” và “Đức”, “Đạo Đức”. 

Thế nào là “Đạo”? Chúng ta cùng đọc hàng chữ này qua một lần: 

Nguyên văn: “Nhận biết quy luật vận hành siêu vượt thời không của đại tự 

nhiên” 

Là con đường, quy luật vận hành đại tự nhiên. Chỉ cần vạn vật ở trong đại tự nhiên 

này đều có việc để tuân theo chính đạo của nó. Con người cũng là vạn vật mà thành, 

tự nhiên cũng có việc tuân theo chánh đạo. Chúng ta nhìn thấy những tinh cầu ở 
trong vũ trụ, quỹ đạo và cách xoay quanh của nó có cố định hay không? Có. Cho 

nên ngôi sao có quỹ đạo xoay quanh của nó. Nếu như trong chín hành tinh lớn, hôm 
nay đột nhiên Hải Vương Tinh nói: “Tôi không muốn xoay chuyển như thế này nữa, 

tôi không làm nữa, tôi muốn đổi 900”, được hay không? Nếu như nó đổi 900, có thể 

một ngày nào đó báo sẽ đưa tin hai hành tinh lớn đã tông vào nhau. Cho nên tinh cầu 
có chính đạo của nó, người và người với nhau cũng có chính đạo này, gọi là “luân 

thường đại đạo”. “Đạo” của người chúng ta là ở học vấn đối xử giữa người với 

nhau, gọi là “luân thường đại đạo”, ngũ luân đạo. 
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Ngũ luân là gì? Vua tôi - cha con - vợ chồng - anh em - bằng hữu, đây là ngũ luân 
của luân thường đại đạo. Một khi ngũ luân này có thể vận hành được một cách bình 

thường, đều có thể tuân theo quy luật tự nhiên sẽ không có xung đột, ngũ luân hòa 
thuận với nhau. Khi ngũ luân này không còn tuân theo quy luật tự nhiên nữa, không 

còn tuân theo giáo huấn Thánh Hiền thì quan hệ của ngũ luân này sẽ va chạm xung 

đột nhau. Hiện giờ quan hệ ngũ luân của chúng ta là vận hành rất hòa thuận vui vẻ, 

hay là thường hay va chạm, thường hay xung đột? 

Hiện tượng của xã hội ngày nay là như thế nào? Thường thường đều có xung đột. 

Chúng ta thấy mối quan hệ vợ chồng đã xung đột rồi, quan hệ cha con đã xung đột 
rồi. Mà không phải xung đột nhỏ, bây giờ cha giết con, con giết cha thường thường 

đều có nghe thấy. Lại đến quan hệ vua tôi thì như thế nào? Hiện nay cũng hết sức 
nguy kịch. Rất nhiều nơi thường thường đều có chuyện tất cả công nhân bao vây 

công ty lại. Xin hỏi bao vây lại rồi họ sẽ có được lợi ích gì hay không? Hiện tại con 

người làm việc không có lý trí, bản thân muốn làm thế nào thì làm thế ấy, đến sau 
cùng thì cả hai bên đều bị thiệt thòi. Cho nên con người đích thực là không đủ lý trí, 

không đủ sự giáo dục Thánh Hiền. Chúng ta xem một chút, anh em đối xử nhau có 

tốt hay không? Rất nhiều người cha mẹ lúc qua đời còn chưa được chôn cất xong thì 
anh em đã bắt đầu cãi vã tranh giành tài sản. Bạn bè bây giờ cũng không đủ đạo 

nghĩa. Hiện nay giữa người và người thật sự là không đủ tín nhiệm, cho nên nội tâm 
của người hiện giờ có được an hay không? Tâm không an. Vì thế quan hệ ngũ luân 

này hiện giờ quả thực đã lệch khỏi quỹ đạo đúng đắn của nó, lệch khỏi chính đạo 

rồi, cho nên phải nhanh chóng kéo nó trở về con đường chính. Nếu không thì lệch 
càng lâu, đến sau cùng có thể sẽ không trở lại được nữa. Một khi không trở lại được 

thì như chúng ta đã nói, chuyện gì sẽ đến? Ngày tận thế sẽ đến. 

Các vị bằng hữu, chúng ta tiếp tục xem, quan hệ ngũ luân thì cái luân nào quan trọng 

nhất? Vị bằng hữu này nói cha con, còn gì nữa không? “Vợ chồng”. Sao các vị lại 

hay như vậy? “Là Lão Pháp Sư nói”. Thì ra là Sư Xuất Danh Môn, quả nhiên có lai 

lịch. Quan hệ vợ chồng. 

Một gia đình giống như một tế bào, một xã hội giống như một bộ phận, cho nên mỗi 

một gia đình đều khỏe mạnh, bộ phận này khỏe mạnh. Hạt nhân chính trong gia đình 

chính là mối quan hệ vợ chồng. 

Rất nhiều người nói là quan hệ cha con, tôi nói không có vợ chồng lấy đâu ra cha 
con, không kết hôn thì có sinh con được không? Cho nên thứ tự này là trước có vợ 

chồng sau mới có quan hệ cha con. Khi một đôi vợ chồng chung sống hạnh phúc thì 

bầu không khí của cả gia đình sẽ rất tốt. Con cái lớn lên ở trong một gia đình tràn 
đầy hạnh phúc như vậy, nhân cách rất vẹn toàn, sẽ kiện toàn. Ngược lại, nếu như từ 

nhỏ ở trong một gia đình cha mẹ thường thường cãi vã  đánh nhau, mắng qua mắng 
lại, con cái sống trong một môi trường như vậy nội tâm sẽ tràn đầy nỗi sợ hãi, còn 

thường cảm thấy không được yêu thương. Tâm tình này hễ khởi dậy thì trong lòng 

sẽ cảm thấy thiếu thốn, trống trải, thế là thường không có cảm giác an toàn, cho nên 
nắm được điều gì liền muốn khống chế, muốn chiếm hữu. Một khi tâm thái như vậy 
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hình thành, cả cuộc đời của đứa trẻ sẽ thường cảm thấy đau khổ, không cảm thấy an 
toàn. Vì thế rất nhiều những đứa trẻ lớn lên từ gia đình thường hay cãi vã lộn xộn, 

có lúc muốn được sớm ngày rời khỏi gia đình liền đi tìm một người đàn ông để kết 
hôn. Lấy chồng rồi có giải quyết được vấn đề không? Có thể còn khổ hơn bởi vì họ 

không có đủ năng lực phán đoán đối tượng tốt, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng rời 

khỏi nhà thì tôi có thể hạnh phúc. Kết quả vừa rời khỏi, từ nhà này lại đi vào một 
nhà khác, mà họ cũng không biết phải làm người vợ tốt như thế nào, làm mẹ ra sao, 

tư cách và những kinh nghiệm để làm người con dâu tốt cũng không biết, vì thế rất 

có khả năng giai đoạn kế tiếp sẽ còn gian khổ hơn nữa. Cho nên quan hệ vợ chồng 

tốt đối với sự trưởng thành nhân cách một đời của con cái rất quan trọng. 

Nhưng tình huống hiện thực bây giờ chúng ta phải hiểu, tỉ lệ ly hôn hiện nay rất cao, 
cho nên có rất nhiều gia đình, trước mắt đã từng trải qua trạng thái không vững vàng. 

Trạng thái này có thể dạy con cái tốt hay không? Ví dụ mẹ đơn thân nuôi con có thể 

dạy cho con được tốt không? Việc này đáng để chúng ta phải đối diện với tình cảnh 

này trong cuộc sống. 

Tôi thường hay nói, cuộc đời không phải bạn sinh ra thì hết thảy đều là ván cờ tốt để 

cho bạn chơi, vậy không thấy được công phu của bạn. Cuộc đời phải nên là một ván 
cờ rất khó đi đối với bạn, nhưng mà mỗi một bước của bạn đều có thể đi được vô 

cùng sống động, đây mới chứng tỏ công phu của bạn. Vì vậy đời người không nên 
sợ vấp ngã, chỉ cần bạn chịu đứng dậy, con cái bạn sẽ nhìn thấy lòng thành của bạn, 

sẽ nhìn thấy dũng khí của bạn, sẽ từ tận đáy lòng đối với người cha như bạn, đối với 

người mẹ như bạn mà sanh lòng tôn kính. 

Tôi có mấy người bạn học rất là xuất sắc. Người cha và người mẹ của họ đã ly hôn 

từ khi họ còn rất nhỏ, họ đều là do người mẹ nuôi lớn. Người mẹ không chỉ làm việc 
để lo cho mọi nhu cầu cuộc sống của họ mà còn theo sát họ trưởng thành từ những 

điều nhỏ nhặt nhất, cho nên họ từ nhỏ đã tràn đầy lòng biết ơn đối với mẹ. Vì vậy 

những người bạn học này của tôi sau khi công việc ổn định liền nói người mẹ của 
họ: “Mẹ hãy nghỉ hưu đi, chúng con sẽ phụng dưỡng cho mẹ”. Vì vậy cuộc sống 

không sợ vấp ngã, quan trọng nhất là phải dũng cảm đứng dậy mà bước lên phía 

trước, nhất định có thể đem tình cảnh xấu của cuộc sống chuyển thành con đường 
viên mãn cho cuộc sống. Cho nên chúng ta sau khi nhận biết sự quan trọng của mối 

quan hệ vợ chồng, có thể hiểu được con cái cùng cha mẹ ở trong bầu không khí như 

vậy mà trưởng thành thì quan hệ sẽ rất tốt. 

Tôi còn nhớ khoảng thời gian tôi còn sống chung với cha tôi, đều có rất nhiều những 

hồi ức tốt đẹp. Cha của tôi là người rất nghiêm, nhưng từ việc ra sức của ông đối với 
chúng tôi từ những việc nhỏ nhặt, chúng tôi có thể cảm nhận được tình thương của 

cha đối với chúng tôi. Cho nên tình thương của cha mẹ đối với con cái tuyệt đối 
không phải ôm một cái, sau đó nói với nó: “Mẹ thương con lắm, mẹ thương 

con lắm!”, không phải như vậy. Cha mẹ người Phương Đông đều là quan tâm đến 

những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống mà giúp đỡ. Tôi còn nhớ cha của tôi có 
những lúc buổi tối ông thường gọi tôi đến, ông nói: “Chúng ta cùng đi dạo ra tiệm 
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bách hóa một chút nhé!”. Cha của tôi liền cưỡi chiếc xe máy, tôi ngồi ở phía sau ôm 
lấy cha tôi, lúc đó tôi cảm thấy mình là người rất hạnh phúc. Tôi có thể cảm thấy hơi 

ấm ở bụng của ông và hơi ấm đó cũng đã khiến lòng tôi rất ấm áp. Tuy cha tôi rất 
nghiêm, nhưng cũng thường khiến cho tôi cảm nhận được ông cũng rất quan tâm 

con cái. 

Tôi thường kiến nghị với rất nhiều những bằng hữu nam giới chúng ta, tôi nói: “Bạn 
cùng với con cái mỗi ngày mười phút cũng được”. Không phải bảo bạn mỗi ngày 

phải cùng ở với chúng một hay hai tiếng đồng hồ, bởi vì rất nhiều công việc không 

cho phép có nhiều thời gian như vậy, nhưng mà chỉ cần bạn có lòng, mỗi ngày mười 
phút cũng được. Mười phút đồng hồ có khó không? Không khó. Tôi nói bạn mỗi 

ngày dành mười phút để kể cho con bạn nghe những câu chuyện về bát đức, mỗi 
ngày mời ra mấy trăm vị Thánh nhân để dạy dỗ chúng, chúng mỗi ngày sẽ rất hào 

hứng để học. Vả lại đầu sẽ ngẩng rất cao, đi đường cũng rất oai, kể với bạn học: “Ba 

của tôi hôm qua lại kể tôi nghe hai câu chuyện về đức dục, các bạn có muốn nghe 
hay không?”. Bạn học còn tụm quanh lại để nghe chúng kể chuyện. Nếu như bạn 

mỗi ngày không gián đoạn kể chuyện cho nó nghe, bầu bạn với nó, nó có thể cảm 

nhận trực tiếp được tình thương yêu của cha mẹ đối với nó. Cho nên quan trọng nhất 
vẫn là phải có tâm muốn làm, con cái của bạn nhất định có thể cảm nhận được, cho 

nên cha con phải thân. Khi cha con thân rồi nó đối với cha mẹ sẽ có tâm cảm ơn, cho 
nên sau khi nó bước ra xã hội, chỉ cần gặp được những người chịu đề bạt cho nó, nó 

đối với tấm lòng cảm ân của người ta liền nảy sinh tự nhiên. Cho nên ngày xưa có 

câu danh ngôn nói: “Trung thần xuất thân từ người con hiếu thảo”, đây là  có đạo 

lý của nó. 

Sau vợ chồng hòa thuận, anh chị em chăm sóc lẫn nhau. Cho nên thời gian tôi muốn 
bước ra thúc đẩy văn hóa truyền thống, chị thứ hai đã nói với tôi: “Mỗi tháng chị sẽ 

cho em 2.000 Nhân Dân Tệ, em cứ yên tâm mà làm”, cho nên tình cảm giữa anh chị 

em tôi vô cùng tốt. Anh chị em biết chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, bước ra 
kết giao bạn bè sẽ tự nhiên như thế mà biết quan tâm đến người khác, sẽ không có 

vấn đề gì. 

Được rồi, buổi học hôm nay chúng ta chỉ học đến đây. Cảm ơn mọi người. 
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