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LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH 

MỘT NGƯỜI TỐT CHÂN THẬT ĐÚNG NHƯ PHÁP 

TẬP 11 

Chào các vị bằng hữu, buổi tốt an lành! 

Bài của chúng ta đã nói đến “thần” đối với “quân”, nghĩa là cấp dưới có trách nhiệm 

khuyên can những sai lầm của người lãnh đạo. Cho nên không chỉ là cấp dưới phải 
khuyên can người lãnh đạo, kỳ thực lúc ở trong gia đình, chúng ta phận làm con cái, 

khi cha mẹ có lỗi lầm thì chúng ta cũng phải nên khuyên can. Gọi là: “Cha mẹ lỗi 

khuyên thay đổi, mặt ta vui lời ta dịu”. Cho nên, thái độ để khuyên can người khác 
cũng phải chính xác, nếu không có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Vả lại, chúng ta phải 

hiểu, sự hình thành quan niệm tư tưởng của một người trưởng thành đều không phải 
trong một sớm một chiều, cho nên khi khuyên bảo mà không nghe thì phải làm sao? 

Phải “vui can tiếp”. “Vui” này là vui của vui thích, nghĩa là bạn phải nắm chắc thời 

cơ. Khi nhìn thấy cha mẹ tương đối vui vẻ, hoặc là khi nhìn thấy người lãnh đạo tâm 
tình tương đối thì hãy khuyên. Không nên khuyên bảo vào những lúc cha mẹ đang 

không được vui vẻ, rất có thể sẽ bị mắng một trận té tát. Vì thế, phải biết xem xét 

tình hình. 

“Dùng khóc khuyên, đánh không giận”. Dù cho cha mẹ không thể tiếp nhận thì 

chúng ta cũng không có một lời oán trách, bởi vì chúng ta đang làm những việc mà 
chúng ta phải nên làm, tự hỏi mình không thẹn với lương tâm. Cho nên khuyên cha 

mẹ không phải là nói họ không nghe thì thôi, về sau không khuyên họ nữa. Thái độ 

như vậy thì chúng ta đã quên đi bổn phận của người làm con rồi. Người khác đúng 
hay không đúng không quan trọng, chúng ta từng giờ từng phút phải nhắc nhở chính 

mình “ta có làm đúng hay không, có tận hết bổn phận hay không?”. Vì vậy, cấp 
dưới khuyên bảo người lãnh đạo, khuyên bảo cấp trên cũng phải biết quan sát thời 

cơ. Vả lại, phải ở trong một cái tiền đề là có được sự tín nhiệm của người lãnh đạo 

đối với chúng ta, nhất định là phải đủ mức thì mới có thể khuyên. 

Chúng ta có thể nào mới vào công ty làm được ba ngày, sau đó lại có thể trực tiếp 

ăn nói thẳng thắn với ông chủ hay không. Việc đó thì không thể nào. Vì thế, cơ sở 

để khuyên can người khác là ở tín nhiệm. 

Trong tiết trước chúng ta đã nói đến ông Ngụy Chủy, một vị đại thần rất nổi tiếng 

trong lịch sử đời nhà Đường. Ông đã biết nắm bắt thời cơ để khuyên can Đường Thái 
Tông. Khi Ngụy Chủy qua đời, Đường Thái Tông vô cùng đau lòng, cũng đã khóc 

một khoảng thời gian. Đường Thái Tông đã nói: “Lấy gương tự soi, dĩ sử vi kính, 

khả dĩ tri hưng thế, dĩ nhân vi kính, khả dĩ minh đắc thất”. Lấy gương đồng soi rọi 
gương mặt mình, nhìn vào có thể thấy quần áo chưa chỉnh tề ở chỗ nào, tóc tai đã 

gọn gàng chưa, có thể chỉnh sửa lại áo mũ. “Dĩ sử vi kính”, nghĩa là lấy lịch sử để 
làm thành tấm gương rọi chiếu chính mình. “Khả dĩ tri hưng thế”, có thể biết cách 
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làm thế nào để trị vì một đất nước, khiến cho đất nước hưng thịnh. Làm thế nào để 
đất nước có thể thịnh vượng thì trong lịch sử có thể học hỏi được một số kinh 

nghiệm. “Dĩ nhân vi kính, khả dĩ minh đắc thất”. Giả sử có thần dân chịu khuyên 
can họ, họ có thể biết được mỗi một chính sách của mình đối với xã hội và đất nước 

là tốt hay xấu. Họ có thể từ trong những khuyên can của thần dân mà biết được vấn 

đề được và mất. Vì thế, Đường Thái Tông nói ông có ba cái gương đã bị bể hết một 
tấm, chính là Ngụy Chủy đã qua đời rồi. Đường Thái Tông có thái độ như vậy thảo 

nào nhà Đường lại có nhiều hiền thần xuất hiện đến như vậy. Ông cũng có thể sáng 

tạo ra “trinh quán chi trị” vào thời nhà Đường. Vì thế, Ngụy Chủy là một tấm gương 

rất tốt về việc làm một thần dân của người khác. 

Rất nhiều người làm thân phận cấp dưới đều rất sợ việc khuyên can cấp trên. Có hiện 
tượng này hay không? Rất sợ phải khuyên can, vì sao lại sợ khuyên? Có người nói 

vì có tâm được mất, sợ sau khi khuyên rồi thì mất luôn chiếc ghế. Cho nên con người 

một khi có cái tâm được mất, khi chỉ biết lo được lo mất thì sẽ không thể nào tuân 
theo lý trí, không thể tuân theo chính khí để làm việc. Vì thế, người xưa đã nói: “Vô 

dục tắc cương”. Chữ “dục” này có ý nghĩa là gì vậy? Chữ “dục” này chính là tự tư 

tự lợi. Con người mà có tự tư tự lợi thì tâm của họ sẽ không ngay thẳng, sẽ làm 
những chuyện gì? Lo lắng chuyện đông chuyện tây, suy nghĩ chuyện này suy nghĩ 

chuyện kia. Cho nên hiện tại có rất nhiều viên chức của các cơ quan xí nghiệp mỗi 
ngày đều phiền não. Phiền não ở việc nên theo một vị quan trên nào. Nếu như theo 

sai người (chúng ta hay nói là thay đổi triều đại), thì công lao đổ sông đổ biển, gọi 

là: “Vua nào thì triều thần nấy”. Lấy tâm thái như vậy đối với cấp trên mà nói thì 
cuộc đời có cảm giác vững vàng hay không? Không thể nào. Dùng cái tâm cảnh như 

vậy thì mỗi ngày không phải là chăm chỉ làm việc mà đang làm gì? Đang phỏng 
đoán tâm thái của cấp trên. Cấp trên ưa thích chúng ta nói những gì thì chúng ta nói 

những lời nịnh hót đó, ưa thích chúng ta làm những việc gì chúng ta liền đi làm 

những việc đó. Sống những ngày tháng như vậy rất mệt mỏi. Phương thức làm việc 
như vậy thì họ có thể nào liên tục làm việc trong hai mươi - ba mươi năm một cách 

suôn sẻ hay không? Rất khó. Vì sao vậy? Khi họ a dua nịnh hót như vậy thì cấp trên 

mới trọng dụng. Mà vị cấp trên đó có thể làm được lâu hay không? Cho nên suy nghĩ 
thì phải suy nghĩ cho sâu, phải suy nghĩ cho xa. Chân thật một người cấp trên mà 

bạn a dua nịnh hót mới ưa thích bạn thì bảo đảm sẽ làm không bao lâu, đến lúc đó 

thì bạn đúng là công lao đổ sông đổ biển. 

Ngược lại, có một số người tương đối chính trực ngay thẳng, họ mỗi ngày đều suy 

nghĩ ta làm những việc này cho cơ quan là chịu trách nhiệm đối với nhân dân, chịu 
trách nhiệm với đất nước, cho nên bất luận là ai làm cấp trên, ta cũng nhất định tận 

hết sức của mình để làm tốt công việc. Cũng bởi vì họ có được thái độ như vậy mà 
năng lực làm việc của họ cũng mỗi ngày một nâng lên. Bởi vì họ chăm chỉ làm việc, 

năng lực lại một mạch nâng cao, đợi đến khi có người cấp trên tốt đến thì họ nhất 

định sẽ phải dùng người nào có thể xử lý công việc được thỏa đáng, làm viên mãn 
chức trách, lúc này thì cơ hội không mời cũng tự đến. Vì thế, chỉ cần chúng ta “vô 

dục”, không phải vì tự tư tự lợi, tận bổn phận để làm việc, tin là trong suốt quá trình 

sự nghiệp cuộc đời chúng ta nhất định sẽ có sự phát triển rất tốt. Trong suốt các quá 
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trình làm việc thì tin cũng có rất nhiều cấp trên, rất nhiều quan trên sẽ có sự chiếu 
cố đặc biệt, đề bạt. Vì thế, trong quá trình công việc ta gặp được cấp trên tốt, không 

chỉ là chỉ đạo bạn trên vấn đề năng lực mà thậm chí sẽ rất quan tâm đến cuộc sống 
gia đình của bạn. Cho nên một người ở trong cả quá trình làm việc, chúng ta phải 

thời thời có thể niệm nhớ những người đã từng chiếu cố mình, những ông chủ hay 

cấp trên đã từng đề bạt chúng ta. Cái ơn này không thể quên. 

Trong xã hội hiện nay, có một số sự việc khiến chúng ta xem thấy rất đau lòng. Ví 

dụ có một công ty mở ra được hai mươi - ba mươi năm, khi xảy ra việc khủng hoảng 

doanh nghiệp, vào lúc này thì như thế nào? Rất nhiều công nhân viên chức bắt đầu 
bao vây công ty lại. Vào lúc này thì ai được lợi ích? Không có ai được lợi ích. Họ 

có thể bởi vì hai hoặc ba tháng công ty chưa phát lương mà rất nhiều công nhân viên 
liền bao vây nhà máy lại. Con người hiện tại làm việc thường làm theo cảm tính nhất 

thời, đều không biết suy nghĩ lâu xa một chút. Bởi vì một khi bao vây công ty lại thì 

tình hình kinh doanh của công ty sẽ đi xuống. Kinh doanh đi xuống thì ông chủ cũng 
không có cách nào để làm tiếp được nữa, công nhân cũng mất luôn công việc. Cho 

nên nếu thường làm việc theo cảm tính thì sẽ làm ra một số việc đáng ân hận, mà 

khiến cho bất kỳ ai cũng không được lợi ích gì. Khi tôi nhìn thấy những sự việc này 
thì tôi suy nghĩ, ông chủ này trong hai mươi - ba mươi năm nay đã chống đỡ biết 

bao nhiêu khó khăn, phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm, cấp dưới có từng nghĩ 

qua chưa. Công nhân chỉ biết nghĩ ta mỗi tháng có lương để lãnh là được rồi. 

Ba của tôi là người làm việc cho ngành ngân hàng, ông nói không nên nhìn thấy ông 

chủ có nhà cửa dường như rất lớn, có xe hơi lái cũng rất tốt, kỳ thực người vất vả 
chăm lo cho ngân hàng nhất là ai? Chính là ông chủ. Trong khi doanh nghiệp phát 

sinh những vấn đề nguy cơ về kinh tế thì những ông chủ này mỗi ngày đều vì chuyện 
tiền bạc mà đánh giá, tính toán tình hình. Cho nên có thể trong khi tất cả công nhân 

viên đang ngon giấc thì ông chủ vẫn đang suy nghĩ tìm tòi, vẫn đang phiền não. Vì 

vậy, tất cả công nhân viên trong hai mươi - ba mươi năm nay có thể có được cuộc 
sống gia đình ổn định như vậy thì có một phần công lao nhất định phải tính cho ông 

chủ. Mà công lao trong hai mươi - ba mươi năm nay ngược lại vì chưa kịp trả hai - 

ba tháng lương đã đổi mặt thành thù với ông chủ. Cho nên con người không thể nào 
làm ra sự việc thất đức này, không thể làm ra những việc vong ơn bội nghĩa này. Có 

một câu nói: “Đừng vì việc hiềm nghi nhỏ mà xa lánh tình thân, đừng vì oán giận 
mới mà quên đi ân tình cũ”. Một người không nên vì thù ghét nho nhỏ, vì một xung 

đột nho nhỏ mà lánh xa người thân, việc này không được. Hiện tại người làm việc 

này có nhiều hay không? Tính khí nổi lên không áp chế được tức giận, ngay cả cha 
mẹ cũng mặc kệ, cả anh em cũng bất kể, việc này rất thiếu đạo đức. “Đừng vì oán 

mới mà quên ơn cũ”, không nên bởi vì những oán giận nho nhỏ mới phát sinh mà 
đã có thể quên đi ân đức của mấy mươi năm. Cuộc đời của ông chủ cũng phải có lúc 

lên lúc xuống, khi họ đang lúc đi xuống, bạn ngược lại cầm dao đâm họ một cái, việc 

như vậy thật là không có nhân đạo. Cứ làm như vậy thì nhất định sẽ dẫn đến đôi bên 

cùng thiệt hại. 
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Tôi cũng đã từng xem thấy một tin tức, người Hàn Quốc vào mười mấy năm về trước 
đã xảy ra sụp đổ tài chính. Vào lúc đó, nền kinh tế rất nhiều nước Đông Nam Á cũng 

theo đó mà sụp đổ. Rất nhiều viên chức Hàn Quốc đem tiền trong nhà của mình đi 
tìm các ông chủ, họ nói: “Ông chủ, ông không thể đóng cửa được, ông đóng cửa thì 

sẽ có hàng trăm gia đình gặp khó khăn, tiền của chúng tôi đây ông có thể đem đi 

xoay sở”. Như vậy công ty nhất định sẽ có thể tiếp tục kinh doanh, đều có thái độ 
như cùng chung một chiếc thuyền vậy. Các vị bằng hữu, người Hàn Quốc có thái độ 

đối với cấp trên, với người lãnh đạo như vậy là học được từ ai? Là học được từ Thánh 

Hiền Trung Quốc. Những sự việc như vậy có thể nhìn thấy được ở xã hội Trung 
Quốc hay không? Không có. Vậy người Trung Quốc lại đi học ai vậy? Đi học tự tư 

tự lợi của người Tây Phương, chỉ biết nghĩ đến chính mình. Cho nên cứ như vậy thì 
đất nước có thể đoàn kết hay không? Doanh nghiệp không thể đoàn kết, gia đình 

cũng không thể đoàn kết. Cho nên chúng ta thân phận cấp dưới cũng phải có lý trí, 

phải có thể đôi bên đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Người Nhật Bản đối với chính sách 
của công ty, ví dụ như bất mãn, thì họ tuyệt đối không đi bao vây công ty mà họ đeo 

một miếng vải trắng lên đầu, trên đó viết một chữ “kháng nghị”, sau đó vẫn tiếp tục 

làm công việc của mình. Tiếp tục làm việc, công ty kinh doanh được bình thường, 
nhưng khi ông chủ đi vào, nhìn thấy mỗi người đều đeo băng kháng nghị thì lập tức 

triệu tập các chủ quản để bắt đầu họp xem rốt cuộc là chính sách nào không thỏa 
đáng để cùng nhau ngồi lại với nhau kiểm thảo. Một khi ngồi lại với nhau kiểm thảo 

thì sẽ điều chỉnh lại một số cách làm. Họ vừa điều chỉnh thì những người công nhân 

sẽ cảm thấy cấp trên, cảm thấy ông chủ cũng có phần thành ý để suy nghĩ cho họ, và 
như vậy thì xung đột đã được hóa giải một cách tự nhiên. Người Nhật Bản làm như 

vậy, người Hàn Quốc làm như vậy đều học được từ người Trung Quốc. Cho nên, các 
vị bằng hữu, chúng ta học thì nhất định phải học cái tốt, không thể học những thứ 

không tốt. Kết quả những thứ tốt nhất này tất nhiên là sẽ dành cho gia đình của chính 

mình. Việc này chúng ta cảm thấy rất xấu hổ. Phải biết trân trọng văn hóa truyền 

thống của chúng ta, hãy làm cho viên mãn hơn mối quan hệ quân thần này. 

Ở đây chúng ta đã nói đến điều thứ hai là “quân thần hữu nghĩa”, tiếp đến thứ ba là 

“phu phụ hữu biệt”. 

Thứ ba, “phu phụ hữu biệt” 

Trước khi nói đến vấn đề vợ chồng, chúng ta hãy suy nghĩ một chút về mối quan hệ 
vợ chồng được phát triển lên như thế nào? Ngày xưa, đương nhiên mối quan hệ vợ 

chồng đã phát triển lên một cách trực tiếp. Ngày xưa là thời “ông mai bà mối”, cha 

mẹ đặt đâu con ngồi đó. Như vậy có tốt hay không? Rất nhiều người đều nói những 
thứ xưa cũ đều không tốt. Kỳ thực nói những lời này đều không có thâm nhập lý giải 

được đạo lý. Giả sử nói tự do yêu đương rất tốt, cha mẹ gả ép kiểu ngày xưa là không 
tốt, vậy xin hỏi vợ chồng ngày nay sống với nhau có tốt hơn vợ chồng ngày xưa 

không? Cỡ nào thì cũng không tốt bằng ngày xưa, thật sự lộn xộn hết cả lên. 

Chúng tôi cũng đã từng nhìn thấy một người bạn, mẹ của bạn ấy đã kết hôn ba lần, 
cha của bạn thì kết hôn bốn lần. Vậy gia đình này của họ thực tại rất đông, cũng rất 
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loạn, có thể khi giới thiệu với người khác thì đầu óc cũng lẫn lộn cả lên. Cho nên 
mối quan hệ vợ chồng hiện nay so với ngày xưa thật sự kém quá xa. Vì sao lại như 

vậy? Bởi vì ngày xưa do cha mẹ làm chủ, cho nên ai là người giúp chúng ta tìm đối 
tượng? Là cha mẹ. Cha mẹ lớn hơn con cái mấy mươi tuổi, kinh nghiệm cuộc sống 

sẽ rất nhiều. Việc tìm đối tượng cho con của mình là vì mục đích hạnh phúc cả đời 

chúng, đó không phải là việc nhỏ, cho nên họ nhất định sẽ cẩn thận tìm đến những 
gia đình có gia thế tốt, tìm những người môn đăng hộ đối để kết thông gia, kết nhân 

duyên này. Vì thế sẽ tìm một cách rất cẩn thận, cho nên tỷ lệ ly hôn sẽ cực kỳ thấp. 

Vả lại, người hồi trước rất biết cam chịu số phận, gọi là “phu phụ hữu biệt”, họ sẽ 

toàn tâm toàn lực làm tốt chức trách của mình. 

Thế hệ trẻ chúng ta hiện nay không chỉ không hiểu được bổn phận của chính mình 
phải làm những gì, lại thích việc đòi nợ trả nợ này, vì thế khi vợ chồng phân công 

công việc thì có thể sẽ cãi vã nhau. Mỗi ngày đều so đo tính toán những công việc 

vụn vặt nhỏ nhặt như “em giặt đồ ba ngày còn anh giặt đồ hai ngày”, thậm chí tiền 
bạc mỗi người đều có cất giữ riêng, đều có khoản tiền để riêng. Tâm của hai vợ 

chồng đều không thể có cách nào dung hợp lại thành một, hôn nhân sớm muộn gì 

cũng có vấn đề. Thật cũng không có cách nào! 

Thời đại đã thay đổi rồi, cũng không có chuyện mai mối cưới gả cha mẹ sắp đặt nữa. 

Hiện tại đang chú trọng việc gì? Là tự do yêu đương. Tự do yêu đương đó đã đi đến 
kết quả như thế nào? Việc tự do yêu đương đến sau cùng không còn một chuẩn mực 

nào để nói, gia đình đại loạn. Gia đình lại là một tế bào của đất nước của xã hội, 

tế bào hỏng rồi thì cơ quan cũng hỏng. Gia đình đã hỏng rồi thì đất nước xã hội 

sẽ động loạn bất an. Vì vậy, việc dạy con cái tìm cho được đối tượng tốt có quan 

trọng hay không? Quan trọng. Xin hỏi khi nào thì có thể dạy chúng? Đợi chúng tốt 
nghiệp đại học rồi dạy phải không? Phải dạy chúng biết nhìn người, biết giao thiệp 

với người. Cái năng lực này đặc biệt quan trọng. Cho nên trong tình trạng tự do yêu 

đương phải cẩn thận ghi nhớ ba chữ: “Thận ư thủy”. Đối với việc bắt đầu phải hết 
sức cẩn thận. Cho nên khi tìm đối tượng thì phải như thế nào? Mắt phải tinh tường, 

nhất định phải tinh tường. Vì vậy, phải dạy chúng biết nhìn người như thế nào. Người 

trẻ tuổi hiện nay không có khái niệm này. Không có khái niệm này thì rất nguy hiểm. 
Vì vậy, chúng ta hiện nay xem thấy những nam nữ thanh niên này yêu nhau đều là 

việc nguy hiểm cận kề. Có cảm giác này hay không? Đều là toát mồ hôi lạnh dùm 

chúng. 

Tôi có rất nhiều học trò nữ có dáng vẻ xinh đẹp, cho nên khi tôi dạy học, nhìn thấy 

mà rất lo lắng. Hiện nay vẻ đẹp bề ngoài có thể hại chết chính người đó. Vì sao vậy? 
Bởi vì người nam hiện tại chỉ chú trọng sắc mà không chú trọng hiền ngoan, mà từ 

nhỏ đến lớn lên, mọi người đều nói với chúng: “Wao! Con sao mà xinh đẹp đến như 
vậy!”. Từ khi mới ba - năm tuổi đã nói: “Con sao mà xinh xắn quá!”. Thế là mỗi 

ngày chúng đều cầm cái gương để mà làm gì? Để soi gương mặt của mình. Chúng 

dùng hầu hết thời gian của mình vào việc làm đẹp khuôn mặt, vào việc quần áo ăn 
mặc, không dành thời gian cho việc học tập kiến thức, không dành thời gian cho việc 

học hành. Bởi vì những cô bé này từ nhỏ đã quen nghe những lời khen tặng này, cho 
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nên chúng sẽ rất xem trọng gương mặt của mình. Giả như sau khi lên trung học, lại 
được những cậu thanh niên khen tặng: “Em thật sự là người xinh đẹp nhất mà anh 

từng gặp”, vừa nghe những lời như vậy thì thế nào? Như rót mật vào tai. Cô bé sẽ 
mê muội với những lời như vậy thì rất nguy hiểm. Cho nên học trò của tôi lớp năm, 

lớp sáu, thì tôi nhất định dạy cho chúng cách nhìn người như thế nào. Nếu không, 

đến lúc nghe được những lời đường mật thì sẽ phiền phức. Cho nên: “Con gái sợ gả 

nhầm chồng”. Vì vậy, năng lực này cần phải được bồi dưỡng ngay từ nhỏ. 

Tôi thường hay nói với học trò, con người giao tiếp qua lại với nhau nhất định có 

quỹ đạo phát triển tự nhiên của nó. Cho nên con người bắt đầu từ khi quen biết với 
nhau, sau khi quen biết thì dần dần mới thân thiết, thấu hiểu lẫn nhau, bắt đầu tình 

trạng thấu hiểu nhau. Sự thân thiết thấu hiểu này hiện tại thì rất khó. Chúng ta có 
câu: “Vì không hiểu nhau nên mới lấy nhau”. Bởi vì hiểu nhau, biết rõ nhau, hiểu rõ 

nhau thì là chia tay. Việc này thật sự vô lý, đều là chưa hiểu rõ nhau mà đã kết hợp. 

Bạn xem, con người hiện nay đem cả cuộc đời của mình ra để làm trò đùa. Đem cuộc 
đời của chính mình ra làm trò đùa không nghiêm trọng, ai mới là người lo lắng, ai 

mới là người đau lòng? Cha mẹ bạn còn đau lòng hơn cả bạn, người yêu thương bạn 

sẽ buồn lòng hơn chính bạn. 

Tôi có một người bạn rất thân. Tôi và cô ấy đã quen biết nhau rất lâu. Cô yêu một 

thanh niên không phải là người tốt cho lắm, nhưng chúng tôi thật sự rất khó mở lời, 
gọi là “người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng”. Trong suốt một quá 

trình như vậy, chúng tôi cũng đều lo lắng thay cho cô ấy, về sau rốt cuộc cô cũng đã 

bừng tỉnh cơn mộng. Sau khi cô đã tỉnh ngộ được vấn đề, tôi liền lập tức chạy xe 
đến chỗ của cô, để làm gì? Để hộ giá cho cô. Sau khi tỉnh ngộ cũng có thể có lúc vấn 

vương tơ lòng, cho nên chúng tôi liền nhanh chóng đến để giúp đỡ cho cô, để cho cô 
không quay trở lại nữa, để cho cô không nên suy nghĩ lại. Khi đi hộ giá thì đi đến 

nhà của cô, tôi vừa nhìn thấy mẹ của cô (bởi vì mẹ cô và tôi cũng quen biết nhau), 

mẹ của cô khi kể về cô đến chỗ này thì mắt mũi đỏ hoe. Vì vậy, chúng ta nói con cái 
báo ơn cha mẹ đều không thể nào báo đáp cho hết được, vì chúng ta vẫn còn làm ra 

những sự việc khiến cha mẹ lo lắng buồn phiền đến như vậy. Xin hỏi mẹ của cô bạn 

này có ngủ ngon được không? Con gái của mình yêu một người mà không được 
hạnh phúc, bạn xem lúc nào mẹ của cô cũng lo lắng thấp thỏm. Đích thực cuộc sống 

chúng ta phải có lý trí, bởi vì có rất nhiều người đang quan tâm lo lắng cho cuộc 
sống của chúng ta. Cho nên việc quen với ai cũng nhất định phải tìm hiểu rõ trước 

rồi mới tiến tới phát triển tình cảm. Cách tìm hiểu như thế nào? Nhất định là phải 

tìm hiểu ở trong một tình trạng rất tự nhiên. Gọi là tình trạng tự nhiên chính là cũng 
giống như bạn học vậy, giống như là đồng nghiệp vậy, mọi người đều có cơ hội tiếp 

xúc với nhau. Vào lúc này thì bạn hãy quan sát xem họ làm việc có chăm chỉ nghiêm 
túc hay không, có trách nhiệm hay không? Bạn có thể quan sát người đó có biết quan 

tâm tới người khác hay không, có tâm bao dung hay không? Đây mới có thể xem 

thấy được người đó có biết đối đãi với người khác, có biết chăm lo người khác hay 

không. 
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Có rất nhiều cô gái nói tôi cần gì phải để ý nhiều như vậy, chỉ cần anh ấy chăm lo 
cho tôi là được rồi. Vậy tâm yêu thương của một người chỉ thể hiện đối với một 

người nào đó, còn lại đối với người khác đều không có, vậy xin hỏi tâm yêu thương 

đó là thật hay là giả? Là giả. Đúng vậy. 

Chúng ta nói có một công cụ tốt nhất để tìm đối tượng là gì? Tiêu chuẩn tốt nhất cho 

việc này chính là hiếu đạo. 

Các tiết giảng trước đã nhắc đến, ngay cả cha mẹ họ cũng không biết quan tâm chăm 

sóc, không có hiếu thuận, thì việc họ tốt với bạn chỉ là giả. Đó chỉ là họ đang thấy 

được có lợi ích để mà tranh lấy, đợi đến khi cái lợi đó biến thành hại thì họ sẽ ruồng 
bỏ bạn, sẽ bỏ mặc bạn. Vì thế, khi bạn nhìn thấy họ biết quan tâm chăm sóc đối với 

người khác, chứng tỏ người này rất có tấm lòng yêu thương. Bạn phải quan sát người 
khác như thế thì mới chuẩn xác được. Nhưng thanh niên hiện nay thì đều không biết, 

đều ngay lập tức như thế nào? Hôm nay biết nhau thì ngày mai hai người đã chính 

thức yêu nhau, hai người đã bắt đầu hẹn hò với nhau. Lúc này bạn nhìn người có 
được chuẩn hay không? Tuyệt đối không. Họ tuyệt đối sẽ đem những điều tốt nhất 

của mình, không chỉ là tốt nhất, có thể là cố giả bộ làm ra để cho bạn xem thấy, các 

bạn nhìn thấy thì rất cảm động. Điều không tốt của họ thì sao? Họ sẽ giấu nhẹm hết. 
Cho nên việc nhìn người cần phải khách quan mà nhìn, phải xem trong lúc họ xử sự 

đối người tiếp vật hàng ngày, thì bạn mới có thể tìm hiểu được một con người nào 
đó. Kỳ thực vì sao những thanh niên nam nữ ngày nay đều chưa nhìn thấy được rõ 

con người lẫn nhau, chỉ thoáng cái là họ đã yêu nhau rồi? Vì bị truyền hình làm ảnh 

hưởng, bị những phim điện ảnh làm ảnh hưởng. Bạn xem, những bộ phim nước ngoài 
xong thì như thế nào? Buổi sáng vừa gặp đã yêu, buổi chiều thì đã có thể kết hôn rồi, 

có phải không? Nhưng mà họ đều không biết Phương Tây cũng có rất nhiều người 
buổi sáng kết hôn, buổi chiều đã ly hôn. Thật hoang đường, như trò trẻ con! Kết hôn 

lý nào lại có thể như trò trẻ con được chứ? Kết hôn là việc chịu trách nhiệm đối 

với người đối phương, phải chịu trách nhiệm đối với con cái, chịu trách nhiệm 

đối với xã hội. 

Giả như bạn sau khi kết hôn xong lại không thể dạy dỗ con cái cho tốt, để cho đứa 

con này phạm phải tội ác tày trời, khiến cho quốc gia phải điều động hàng trăm cảnh 
sát để truy bắt nó, bạn xem đã lãng phí bao nhiêu tài nguyên của quốc gia. Cho nên 

con cái sinh ra trong gia đình chúng ta, thì chúng ta phải chịu trách nhiệm với xã hội. 

Thường khi tôi nói đến mối quan hệ nam nữ thì tôi đều bảo học trò đứng dậy, bảo 

học trò nào vậy? Bảo những học trò thường xuyên không chăm chỉ học tập, về sau 

sẽ không biết chăm chỉ làm việc. Chúng tôi đều gọi tên chúng, đều là gọi học sinh 
nam. Tôi nói: “Em sau này đừng có cưới vợ”. Chúng ngẩn người ra cũng không biết 

tôi nói vậy là có ý gì. Tôi nói: “Em ngay cả bản thân mình còn lo chưa xong thì sẽ 
không thể nào là người biết tự chịu trách nhiệm. Là người không có trách nhiệm, 

vậy thì em sau này đừng có kết hôn. Nếu kết hôn thì sẽ hại người đối phương, không 

những hại đối phương mà còn hại luôn con cái chính mình. Không những hại con 
cái mà còn có lỗi với xã hội”. Nghe như vậy xong thì chúng ghi nhớ sâu sắc. Tôi tin 
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rằng chúng sẽ ghi nhớ cả đời. Tiếp đến, ngoài việc chúng ghi nhớ thì còn ai cũng ghi 
nhớ nữa? Là những bạn học nữ khác cũng biết được là tìm đối tượng thì phải tìm 

như thế nào. Không phải tìm người biết nói lời ngon tiếng ngọt mà là tìm người biết 
gánh vác trách nhiệm. Còn các bạn nam khác nghe xong thì cũng biết bản thân mình 

không thể không có trách nhiệm. Cho nên nhắc nhở như vậy khiến cho chúng hình 

thành được quan niệm này. Bởi vì thanh niên hiện tại bị ảnh hưởng bởi phim ảnh 
quá nhiều, cho nên chúng đối với sự phát triển bình thường của mối quan hệ hai giới 

không có được nhận thức chính xác. Đã vậy, chúng còn nghe rất nhiều những bài 

tình ca, dường như chúng cảm thấy nếu không yêu đến cố sống cố chết thì không thể 
gọi là tình yêu. Có hay không? Dường như phải khổ đến không thể chịu nổi, như là 

bị dao cắt vào tim, thì chúng mới cảm thấy tuổi trẻ của mình quả là không uổng 
phí. “Người không lông bông thì uổng cả tuổi xuân”, việc này quả thực là hồ đồ với 

nhau một thể. Cho nên mối quan hệ cha mẹ phải giáo dục, mối quan hệ quân thần 

cần phải giáo dục, mối quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa nam và nữ phải giáo dục. 
Con người mà không học thì không biết, không hiểu đạo lý. Vì vậy, sau khi quen 

phải hiểu biết lẫn nhau phải có thể biết quan sát ở trong hoàn cảnh cuộc sống tương 

đối bình thường. 

Chữ “biết” này tương đối khách quan. Đôi bên sau khi quen biết tìm hiểu nhau rồi 

thì sinh ra điều gì? Quý trọng cái thái độ đối người của đối phương, quý trọng sự 
quan tâm chăm sóc của đối phương đối với chúng ta. Tiếp đến mới bước vào giai 

đoạn cảm mến nhau. Trong giai đoạn cảm mến lại thông qua một quá trình qua lại 

với nhau, cùng chung nhận thức những giá trị nhân sinh quan. Tiếp đến mới bước 
vào giai đoạn yêu thương nhau. Sau khi đã yêu nhau, lúc thời cơ đã thành thục, cha 

mẹ hai bên cũng đã tán thành. Trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau này không chỉ hai 
người các bạn tìm hiểu nhau, mà phải làm cho cả quá trình như vậy đều có thể khiến 

cha mẹ cũng tiếp nhận, có thể hiểu rõ. 

Có rất nhiều cha mẹ không chấp nhận cuộc hôn nhân thì tỷ lệ thất bại cũng rất cao, 
vì sao vậy? Bởi vì cha mẹ không tán thành thì nhất định cũng có cái lý của họ. Giả 

sử giữa nam nữ với nhau cảm thấy cũng rất hợp, bạn cũng không nên quá vội vàng 

tiến tới hôn nhân. Giả như bạn thật sự cảm thấy giữa hai bên thật sự thẳng thắn, 
thành khẩn, chân thành muốn tìm hiểu nhau, cứ thong thả một chút, bạn cứ tiếp tục 

để cho cha mẹ hai bên có thể tán thành hơn nữa, hoan hỷ hơn nữa, khi đó hãy đi tới 
hôn nhân. Thậm chí người nam cần phải biểu hiện tốt hơn, vượt trội hơn, để khiến 

cho cha mẹ của đối phương được yên tâm hơn thì hãy tiến tới hôn nhân. Hôn nhân 

mà có được sự chúc phúc của cha mẹ thì mới có thể lâu dài. Vì vậy, sau khi đã yêu 
nhau mà muốn kết hôn, kết hôn có phải là kết thúc rồi hay không? Không phải. Có 

câu: “Kết hôn chính là nấm mồ của tình yêu”, có phải thê thảm như vậy hay không? 

Mối quan hệ vợ chồng là phải xem ăn ở như thế nào. Thậm chí dù mối quan hệ vợ 

chồng tốt thì còn mặn nồng hơn so với lúc còn yêu nhau, càng phải thương yêu quý 

mến nhau. Tôi thường nói tình yêu của một người có thành tâm thành ý hay không, 
khi còn trẻ thì nhìn không ra, đến khi nào thì mới chuẩn được? Thường vào ngày 

mười lăm, mùng một hằng tháng, trên truyền hình có một quảng cáo, đó là một ông 



9 
 

lão dắt một bà lão đi dạo bộ. Lúc đi trên đường, bà lão nói với ông lão: “Ngày mai 
nhớ ăn chay đó”. Mùng một, mười lăm thì phải ăn chay, bà lão nhắc nhở ông lão 

ngày mai phải nhớ ăn chay. Bạn xem, một đôi vợ chồng già, hai bên quan tâm giúp 
đỡ nhau đến lúc cuối đời, tình yêu đó mới chân thật là lâu dài. Vì vậy, loại tình cảm 

này mới là chân tình. Vì sao mà vợ chồng đến khi già như vậy mà tình cảm vẫn còn 

tốt như vậy? Tuyệt đối phải trải qua sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau, dụng tâm cho 

nhau, cũng chính là phải chăm lo cho cuộc sống. Điểm này rất quan trọng. 

Khi tôi nói đến đoạn này, học trò của tôi đều rất chăm chú lắng nghe. Đúng lúc tôi 

cũng đã dạy xong một lớp, khi tiễn chúng ra khỏi cổng, đột nhiên khi tôi đi vào lại 
trong lớp học, thì nhìn thấy một quyển sổ tay. Tôi cũng không biết là của em học 

sinh nào bỏ quên lại. Tôi cảm thấy việc đó như ông trời đã sắp xếp, đúng lúc em nào 
đó đã quên mang về. Kết quả tôi vừa mở quyển sổ đó ra, em học sinh này đã đem 

những nội dung tôi giảng ngoài khóa trình học ra, từng câu từng chữ đều ghi chép 

lại. Tôi thấy vừa mừng mà cũng vừa lo. Mừng vì học sinh tiếp nhận sự dạy dỗ. Bạn 

nói cho chúng nghe những đạo lý làm người này, chúng nghe xong rất vui mừng. 

Các vị bằng hữu, vì sao giảng về đạo lý làm người xử sự thì chúng lại nghe rất thích 

thú? Bởi vì chúng cảm thấy chúng có thể lập tức có được lợi ích ngay trong cuộc 
sống. Cho nên khi tôi nhìn thấy học trò ghi chép lại nào là “biết nhau”, “quen nhau”, 

“tìm hiểu nhau”, “yêu nhau”, “kết hôn với nhau”, sau cùng còn đánh một cái dấu 
ngoặc “ăn ở”, vì vậy tôi rất vui mừng. Cũng còn nhìn thấy được những câu khác nữa, 

như là: “Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”, và “Một lòng 

tận tụy, đến chết mới thôi”. Rất nhiều nội dung tôi giảng bổ sung em này đều đã ghi 
chép lại hết, cho nên rất vui mừng khi những quan niệm này có thể khiến cho học 

trò được lợi ích. Vậy lo là cái gì? Lo là không biết mình có nói gì sai hay không, đến 
lúc làm mất đi cơ hội của chúng thì không thể gánh nổi. Cho nên chúng ta đối với 

học trò cũng vậy, đối với con em của chính mình cũng vậy, những quan niệm về làm 

người xử thế này phải nhanh chóng chỉ dẫn, nhanh chóng dạy bảo. Những quan niệm 
này mà để chúng lên tới trung học rồi mới dạy thì còn kịp hay không? Thì sẽ không 

dễ dạy nữa, rất dễ bị hoàn cảnh xã hội và những người cùng trang lứa làm ảnh hưởng. 

Vì thế, khả năng phán đoán này cần được sớm hình thành. 

Tiếp đến, chúng ta sẽ nói với học sinh làm thế nào để phán đoán. 

Cái gì gọi là “ái”? “Ái” là một chữ hội ý, gồm một chữ “tâm” thêm vào trong một 
chữ “thụ”. Thế nào gọi là “tâm thụ”? Chính là dùng tâm để cảm thụ điều cần thiết 

của đối phương, điều cần thiết của người khác, như vậy mới gọi là “ái”, là “yêu 

thương”. Vì vậy, khi có một người luôn suy nghĩ cho bạn, luôn luôn muốn thành tựu 
cho bạn, thì cảm thụ của bạn là gì? Vô cùng hoan hỷ, vô cùng ấm áp. Cho nên cảm 

giác của “yêu thương” là gì? Là ấm áp. 

“Cảm giác của yêu thương là ấm áp”. Các vị bằng hữu, hiện tại các vị có cảm thấy 

ấm áp hay không? Giả sử, bạn đối với vị bằng hữu này cũng được, người thân của 

bạn cũng được, trong quá trình qua lại với nhau mà cảm thấy rất ấm áp thì đó nhất 
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định là đối phương rất biết cách suy nghĩ cho bạn, biết suy nghĩ cho bạn về mọi thứ. 
Chúng ta vừa nói xong một quá trình hoàn chỉnh. Những thanh niên hiện nay họ lại 

không biết cách làm như vậy, cho nên bỗng chốc thì hai người đã yêu nhau. Khi yêu 
nhau mới phát hiện không thích hợp với nhau, muốn chia tay. Nhưng do khi bắt đầu 

không có cẩn thận, cho nên đến lúc lấy phải anh chồng không ra gì thì họ có để cho 

bạn chia tay được hay không? Có thể là không được. Đến lúc đó thì rất phiền phức. 
Cho nên hiện tại có rất nhiều nam nữ yêu nhau đến cuối cùng thì hai bên xung đột, 

tổn thương lẫn nhau, thậm chí còn xảy ra những sự việc rất bi thảm đau lòng, đều vì 

sự sai lầm trong tình cảm nam nữ, cũng chính là vì khi bắt đầu không cẩn thận khi 

tìm đối tượng. 

Tôi thường thường nghe có rất nhiều người trẻ tuổi nói: “Hiện tại nếu không đang 
yêu đương với một ai đó thì cảm thấy bản thân mình rất mất mặt”, cho nên để theo 

kịp với phong trào nên phải đi tìm đối tượng để yêu. Có loại tâm thái như vậy thì sẽ 

khiến cho bản thân mình rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Vì sao người trẻ tuổi 
lại có loại tâm thái như vậy, nguyên nhân do đâu? Từ nhỏ đã tiếp nhận những loại 

như tình ca, cho nên nghe nói hiện tại ở mầm non cũng đã nghe chúng thích nhau 

rồi. Đứa nào với đứa nào đó là một đôi, ai đó với ai đó là một cặp. Chúng ta không 
thể cười! Nghe thì rất buồn cười, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ thì rất đáng sợ. Những thứ ô 

nhiễm này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến nội tâm của trẻ. Vì vậy đã có một học sinh 
tiểu học có thai, không biết cha của đứa bé là ai, suy nghĩ không ra, không xác định 

được là người nào. Sau đó, khi phỏng vấn em học sinh tiểu học này, em nói: “Hiện 

tại không có bạn trai thật sự là một sự việc rất mất mặt”. Đây là từ một học sinh 
tiểu học nói. Cho nên chúng ta đối với con cái của mình, đối với học trò của mình 

phải dạy cho tốt, phải khiến cho con em tránh khỏi sự ô nhiễm của truyền thông 

đa phương tiện. Cho nên, cho con cái xem truyền hình cũng phải có sự lựa 

chọn. Những thứ sắc tình bạo lực, những phim kịch ái hận tình thù thì không 

nên để chúng xem. Sau đó thêm một bước dạy bảo chúng cách phán đoán như 

thế nào mới là chân thật yêu thương quan tâm người khác. Cho nên, khi chúng 

ta biết yêu thương người khác, nhất định đem đến cho người khác một cảm giác rất 

ấm áp, cảm giác rất hoan hỷ. Giả sử hôm nay bạn chơi với người bạn này, hay tìm 
hiểu với một đối tượng, làm cho bạn mỗi ngày áp lực đều rất lớn, rất đau khổ, vào 

lúc này bạn phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Sự việc càng kéo dài thì càng phức 
tạp. Cho nên vào lúc này hiểu được đối phương có thể sẽ đem tình cảm để uy hiếp 

bạn, họ nói sẽ rất yêu bạn cho nên bạn phải nên làm cho họ điều gì đó; họ nói họ rất 

yêu bạn, cho nên hôm nay bạn chỉ có thể ở bên họ chứ không thể ở bên cha hay mẹ, 
sẽ đem chuyện tình cảm ra để uy hiếp đối phương, để yêu cầu người khác. Vì thế, 

hiện tại nam nữ yêu nhau có được thoải mái hay không? Rất nhiều người phải đau 

khổ. 

Bởi vì con người không biết được cách yêu thương người khác như thế nào, suy nghĩ 

cho người khác như thế nào, vì thế yêu thương đích thực là việc cần phải học. Trong 
“Đệ Tử Quy” dạy chúng ta cách yêu thương người khác như thế nào, trong đó một 

chương “Phiếm Ái Chúng”: “Phàm là người đều yêu thương”. Nội dung phía sau 
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bao hàm việc đối nhân xử thế ở ngôn ngữ, hành vi, áp dụng vào trong tình yêu thương 

đối với người khác. 

“Cảm giác của yêu thương là sự ấm áp”, ở điểm này phải chú ý. Tuyệt đối không 
phải như mấy bản tình ca, yêu đến chết đi sống lại. Cái đó không gọi là tình yêu. Đó 

gọi là gì? Đó gọi là “dục”. Lúc nào cũng muốn khống chế đối phương, muốn chiếm 

hữu đối phương, khiến cho đôi bên đều bị áp lực rất lớn. Đó là “dục” chứ không phải 
yêu. Cho nên cái “dục” này mặc quần áo rất đẹp lại hóa trang thành tình yêu. Bạn 

không nhìn cho rõ ràng thì sẽ bị lừa. 

Góc độ thứ hai có thể phán đoán có phải thật sự là tình yêu hay không thì “ngôn 

ngữ là chính trực”. Các vị bằng hữu, tiêu chuẩn này của tôi tuyệt đối không phải 

chỉ tiêu chuẩn cho mối quan hệ nam nữ, mà để xem tất cả thân hữu của bạn có phải 
thật sự yêu thương bạn hay không đều có thể dùng tiêu chuẩn này để đo lường. Cho 

nên, ngôn ngữ của tình yêu là chính trực, chân thật nghĩ cho bạn, chứ không phải 

hoa ngôn xảo ngữ. Vì thế, khi tôi giảng bài giảng này, sau khi đem “biết nhau”, 
“quen nhau”, “tìm hiểu nhau”, “yêu nhau”, “kết hôn” phân tích cho học sinh nghe 

xong, tôi đều sẽ hỏi: Giả như nếu có một người con trai nói với em khi mới gặp 

là “mình rất yêu bạn” thì em có tin hay không? Người con trai từ “biết nhau” nhảy 
liền sang “yêu nhau”, đây rõ ràng không phải là một hiện tượng tự nhiên, nhất định 

là giả, là một sự sai lầm. 

Còn có người mới quen nhau ba ngày đã nói: “Anh nhất định sẽ cưới em”. Từ biết 

nhau mà chuyển ngay sang kết hôn. Tôi nói với các em đó tuyệt đối là lừa gạt người, 

đều là hoa ngôn xảo ngữ, ngôn ngữ đều không chánh trực. Ngôn ngữ không chánh 
trực thì có nghĩa nhất định là có ý đồ và mục đích. Đến khi họ đã đạt được mục đích 

rồi thì sẽ như thế nào? Ruồng bỏ bạn. Vì vậy, phải biết cách phán đoán ngôn ngữ 
của đối phương. Lời hoa ngôn xảo ngữ thì không thể nghe. Nhưng mà nói thì nói 

vậy, con gái thì sợ nhất là gì? Cho nên nếu không có khả năng tương đối nào đó thì 

không được. 

Có một người bạn rất thú vị. Lần đầu tiên khi cô gặp người chồng của mình, chồng 

của cô liền nói với cô: “Răng của em không tốt cho lắm”. Đó là lần đầu tiên gặp, 

chồng cô đã nói với cô là răng của cô không được tốt. Người như vậy có tốt hay 
không, có chánh trực hay không? Bạn xem, rất là chánh trực. Lần đầu gặp đã nói 

răng của cô không tốt. Sau đó chồng của cô (lúc đó vừa mới biết nhau) lại nói với 
cô: “Nếu răng của em không tốt vậy thì đường ruột của em cũng không tốt”. Rất có 

khả năng suy đoán! Răng mà không tốt thì nhai sẽ không tốt, tiêu hóa liền không tốt, 

như vậy sẽ tăng thêm gánh nặng cho đường ruột, lâu dài thì đường ruột cũng sẽ 
không tốt. Anh ấy nói như vậy có phải là lời thật hay không? Là lời thật. Cho nên cô 

chính là vì người chồng mới lần đầu gặp mà đã có thể trực tiếp nói răng của cô không 
tốt. Cô nói con người này rất là chánh trực, tuyệt đối sẽ không nói lời giả dối, cho 

nên cuối cùng cô đã lấy anh. Hiện tại, vợ chồng họ đang sống rất hạnh phúc. Cho 

nên chúng ta phải biết phán đoán, ngôn ngữ phải chánh trực chứ không phải hoa 
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ngôn xảo ngữ. Thậm chí rất nhiều bạn bè, rất nhiều người a dua theo bạn, thì những 

lời đó đều không phải là thật. Chúng ta phải biết phán đoán, biết phân biệt. 

Tiếp đến, “tâm địa là vô tư”. 

Khi một người có tâm yêu thương thì có chuyện chỉ có tâm yêu thương với một 

người mà thôi hay không? Tuyệt đối không, người đó sẽ có tâm yêu thương, quan 

tâm đối với rất nhiều người, như vậy mới đúng. Có rất nhiều cô gái sẽ nói, chồng 
của họ xếp thứ nhất là cha mẹ, thứ hai là anh em, thứ ba là con cái, họ là vợ xếp ở 

sau cùng. Kỳ thực, khi họ nói như vậy thì trong tâm của họ cũng đã có chút an ủi, 

bởi vì người chồng mà biết hiếu thuận cha mẹ, yêu thương anh em, thì tâm yêu 
thương quan tâm của người đó với người khác mới là thật. Vậy bạn sống với người 

đó mấy mươi năm sau thì tình nghĩa của họ đối với bạn càng ngày càng sâu. Cho 

nên cái tâm địa này nhất định phải vô tư thì mới là thật. 

Sau cùng, “hành vi là thành toàn”. 

Khi bạn có rất nhiều cách nghĩ tốt và muốn đi hoàn thành, họ tuyệt đối sẽ tùy hỷ 
công đức, họ tuyệt đối sẽ tán thành để bạn đi làm. Đặc biệt khi bạn muốn hiếu thuận 

với cha mẹ, khi bạn có rất nhiều lòng yêu thương, khi bạn muốn thực tiễn những 

giáo huấn của Thánh Hiền, thì họ nhất định sẽ tán thán bạn tự đáy lòng, thậm chí 

còn đẩy thêm cho bạn. Như vậy mới chân thật là tình yêu. 

Hiện tại có rất nhiều thanh niên khi tìm hiểu nhau thì lại không dám đưa người yêu 
về nhà mình ra mắt. Thậm chí nói: “Em muốn về nhà để thăm cha mẹ”, họ sẽ 

nói: “Anh rất khó mới được nghỉ, cho nên hôm nay em ở chơi với anh, không đi đâu 

cả”. Người nam mà như vậy thì có nên yêu hay không? Nguy hiểm, không thể yêu. 
Bởi vì nếu như bạn muốn về báo hiếu cha mẹ thì họ nhất định phải hoan hỷ, nói “em 

mau về đi”, thậm chí là còn nói “để anh đưa em về”. Vậy vì sao mà những người 
trẻ tuổi này lại không dám theo cùng đối phương về nhà của cô, nguyên nhân do 

đâu? Nguyên nhân vì cha mẹ của người đối phương đều có những kinh nghiệm từng 

trải, đến lúc đó thì khi nhìn thấy họ sẽ giống như kính chiếu yêu, chiếu ra thì sẽ lộ 
hết chân tướng. Vì thế mà thanh niên hiện tại đều rất sợ đi gặp cha mẹ của người 

yêu, bởi vì đức hạnh trong nội tâm chưa đủ. Cho nên khi đối phương có những cách 

nghĩ hay này thì chúng ta phải tùy hỷ với họ, như vậy thì tình cảm đôi bên, sự tán 

thành của đôi bên cho nhau sẽ càng ngày càng cao. 

Tôi có một người bạn. Em gái của người bạn này làm việc ở Hawaii, nhưng đúng 
lúc này thân thể không được khỏe, cho nên vấn đề kinh tế liền giảm sút. Người bạn 

này của tôi là anh trai của cô. Anh bạn này liền đem số tiền tích cóp được trong hai 

năm đem chuyển hết cho em gái. Tin rằng hành động này sau khi thực hiện thì ai là 
người vui nhất? Là cha mẹ, cha mẹ của họ hoan hỷ nhất. “Huynh đệ hữu ái”, đó là 

việc khiến cha mẹ yên lòng nhất. Khi làm những công việc này, anh còn ủy thác cho 
người vợ mà nói: “Em hãy giúp anh đưa món tiền này cho em gái”. Giả sử như bạn 

là người vợ đó thì bạn sẽ nói gì? Tiền này không phải chỉ có một mình chồng kiếm 



13 
 

ra được, mà là vợ chồng cùng kiếm. Kết quả vợ của anh rất hoan hỷ chuyển số tiền 
ấy để thành tựu người chồng, thành tựu đức hạnh của việc yêu thương em gái và sự 

tương thân tương ái, còn trước mặt chồng nói cô rất khâm phục anh ấy khi làm như 
vậy. Mọi lúc cô đều chỉ nhìn vào ưu điểm của chồng mình, vì thế mà vợ chồng họ 

sống với nhau rất hòa thuận vui vẻ. Cho nên khi người bạn đời của chúng ta làm 

được những việc rất tốt như vậy thì chúng ta nhất định phải toàn tâm toàn ý mà giúp 
đỡ. Cho nên, “hành vi là thành toàn”. Quan hệ vợ với chồng nếu thuận theo đạo 

nghĩa thì phước phần về sau của gia đình này nhất định sẽ rất lớn. 

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

A Di Đà Phật! 
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