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LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH 

MỘT NGƯỜI TỐT CHÂN THẬT ĐÚNG NHƯ PHÁP 

TẬP 14 

Xin chào các vị bằng hữu, chào mọi người! 

Chúng ta đã nhắc đến việc dạy dỗ con cái thì vợ chồng phải phối hợp cho tốt, phải 

kết hợp cương và nhu, kết hợp rộng lượng và nghiêm khắc. Việc kết hợp cương nhu 
thì không những vợ chồng phối hợp tốt, mà người làm cha làm mẹ cũng cần phải 

vận dụng phương pháp cương nhu khéo léo. 

Các vị bằng hữu, các vị hiện có ai đang có con đang học lớp một hay không? Có vị 
bằng hữu nào mà con các vị đang học lớp một hay không? Tôi thường hay mời một 

người phụ huynh phối hợp với tôi, tôi nói với cô ấy: “Hôm nay tôi giả làm con của 
chị, gọi điện cho chị. Cô ấy giả làm mẹ của tôi”. Tôi liền gọi điện cho cô ấy nói: “Mẹ 

ơi, quyển vở bài tập con quên mang đi rồi, ngày hôm qua vất vả lắm mới làm xong, 

mẹ giúp con đem lên trường với, nhà mình chạy lên đây chừng hai phút chứ mấy, 
mẹ là tốt nhất, xin mẹ đấy, mau mau đem lên giúp con!”. Các vị bằng hữu, vậy có 

nên đem đi cho nó hay không? Có người nói nên, người nói không nên. Rất nhiều 

phụ huynh khi xảy ra một sự việc như vậy thì do dự rất lâu. Tôi nói, lúc này mà còn 
do dự thì đảm bảo khi xảy ra chuyện như vậy sẽ như thế nào? Nhất định sẽ đem đến 

cho chúng. Chúng ta lại xem, nếu đem đến như vậy thì sẽ tạo thành kết quả như thế 
nào? Có một thì sẽ có hai, “vô tam bất thành lễ”. Cho nên có thể là bạn phải đưa đồ 

đến cho chúng bao lâu nữa? Các vị bằng hữu, có thể là các vị sẽ phải đem đến cho 

chúng suốt cả cuộc đời. Bởi vì đi theo công tác giáo dục cho nên tôi thường hay quan 
sát trẻ con, thậm chí quan sát rất nhiều những thanh niên trẻ tuổi, cũng cảm thấy rất 

rõ ràng chúng ta càng giúp con cái nhiều thì con cái lại càng không biết trân trọng. 
Con cái của chúng ta càng cảm thấy cha mẹ giúp mình làm những việc đó là việc 

nên làm thôi. 

Tôi còn chính mắt thấy có rất nhiều phụ huynh còn giúp con tìm việc làm tốt, sau đó 
lại thương lượng với con cái: “Ba xin con đấy, hãy đi làm công việc ở đó được 

không?”. Đứa con đó còn tỏ ra dáng vẻ không mấy hài lòng cho lắm, nó nói: “Được 

rồi, nể mặt ba mẹ con sẽ đi thử xem sao”. Nếu biết sớm thì việc gì phải làm như 
vậy? Bởi vì sao chúng lại không có tinh thần trách nhiệm như vậy? Vì sao không có 

thái độ tự lo liệu đối với sự việc của chính mình như vậy? Bởi vì ngay từ nhỏ khi 
chúng xảy ra vấn đề thì ai là người đã giúp cho chúng giải quyết tàn cuộc? Đều là 

cha mẹ, là ông bà, thậm chí là anh chị em trong gia đình, hết thảy đều thay chúng 

giải quyết vấn đề. Thế là ngay từ nhỏ, hễ xảy ra chuyện thì chúng liền nghĩ dù gì thì 
mình cũng có nhiều người giúp đỡ, cho nên chúng cũng không thể nào nâng cao 

được tinh thần trách nhiệm và tính cảnh giác. 
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Vì vậy, bạn đừng có xem nhẹ bất kỳ một tác động nào của bạn đối với trẻ ngay từ 
khi chúng còn nhỏ, việc đó đều có thể ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời của chúng 

sau này. Vì vậy, việc giáo dục có ba chữ vô cùng quan trọng: “Thận ư thủy”. 

Thủy là bắt đầu. Khi mới bắt đầu mà bạn dùng phương pháp đối với chúng 

không đúng thì có thể cả đời của chúng cũng không kéo trở lại được. Cho nên 

chúng ta nhìn thấy hiện nay có rất nhiều người cũng đã lớn đến hai mươi mấy ba 
mươi tuổi mà rất nhiều việc nhà lẫn công việc vẫn phải khiến cho cha mẹ của chúng 

bận tâm rất nhiều, thậm chí còn phải nhờ đến cha mẹ chăm lo cho chúng về mặt kinh 

tế. Đây là không có nuôi dưỡng được một thái độ có trách nhiệm đối với cuộc đời 

của chính mình. 

Chú Lư (Lư tiên sinh) rất biết cách dạy con. Chú đem ví dụ này để giải thích rõ cho 
tôi nghe. Chú nói con gái của chú lần đầu tiên quên mang quyển vở bài tập, gọi điện 

về nhà nhờ chú đem lên (ba thương con gái nhất, mẹ thì tương đối thương con trai 

hơn), nhưng chú rất có lý trí, liền nói với con gái của mình: “Không mang theo vở 
bài tập là sai sót tự con làm ra, vậy thì phải tự mình chấp nhận hậu quả”, sau đó 

liền dập điện thoại xuống. Tôi tin rằng sau khi tắt điện thoại thì trong lòng đứa con 

gái như thế nào? Sẽ chấn động một chút, sẽ để lại ký ức sâu sắc. Động tác dập điện 
thoại xuống đó là uy nghiêm. Đứa con gái của chú đến chiều thì tan học trở về. Các 

vị bằng hữu, có cần phải tiếp tục trách mắng hay không? Ông bà xưa có câu: “Phải 
trung dung”, quá hung sẽ tổn thương đến tình thân, quá tốt thì chúng sẽ không có 

trách nhiệm, đều cảm thấy đó là việc nên làm. Bởi vì đã dập điện thoại đối với nó, 

khi trở về lại thì phải tình nghĩa chứ không thể lại dữ dằn trách mắng. Cho nên khi 
nhìn thấy đứa con gái trở về mặt mày ủ rũ, vào lúc này thì người làm cha liền đi đến 

hỏi nó. Chú hỏi: “Hôm nay con có bị thầy phạt hay không?”. Con gái của chú gật 
đầu. Tiếp đến chú nói: “Ba sẽ dạy cho con một phương pháp đảm bảo sau này con 

sẽ không còn bị thầy giáo phạt vì những chuyện như vậy nữa”. Chú vừa nói như vậy 

thì đôi mắt của đứa con gái liền sáng lên: “Là phương pháp gì vậy, nói cho con nghe 
đi!”. Người cha liền nói: “Chỉ cần mỗi ngày trước khi đi ngủ thì lấy sổ ghi nhớ ra, 

rồi lấy hết sách giáo khoa ngày mai học ra, sau đó đánh dấu lại. Lại lấy hết vở bài 

tập ra, lấy vở bài tập đã làm xong bỏ vào trong cặp, sau đó lại đánh dấu. Đánh dấu 
cho hết rồi thì có nghĩa là đồ đạc của con đã chuẩn bị xong rồi, vậy thì con có thể 

ngủ một giấc thật là ngon”. Không chỉ khiến tâm của đứa trẻ có thể an tâm đi ngủ 
mà quan trọng hơn là giúp huấn luyện cho trẻ năng lực tự quản lý lấy cuộc sống của 

chính mình. 

Các vị bằng hữu, khi nào thì một đứa trẻ mới học năng lực quản lý cuộc sống? Có 
phải là học lên tới học viện quản lý rồi mới học hay không? Rất nhiều năng lực đều 

phải tích lũy từ ngày này qua tháng nọ, đều là công phu nước chảy đá mòn, tuyệt đối 
không phải là năng lực hình thành chỉ trong chốc lát. Vì thế, hiện nay những học 

sinh bước ra từ khoa quản lý doanh nghiệp của trường đại học danh tiếng, bạn nhìn 

thấy cái bàn của chúng lộn xộn thì bạn có dám dùng người đó hay không? Ngay cả 
cuộc sống chính mình còn không sắp xếp cho ổn thỏa, bạn còn để cho người đó quản 

lý công ty sao. Cho nên một người mà cuộc sống được gọn gàng ngăn nắp thì cách 

họ suy nghĩ, cách họ đối diện với vấn đề sẽ rành mạch phân minh. Cho nên, cách 
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quản lý đó của chúng là phải được vun trồng ngay từ nhỏ. Bởi vì sao mà con của chú 
khi bước ra đi xin việc thì ông chủ đã nói với con chú là anh muốn được bao nhiêu 

lương thì cứ việc nói. Những năng lực như vậy đều là phải hình thành từ nhỏ. Cho 
nên khi trẻ đã học xong “Đệ Tử Quy” thì chúng sẽ hình thành được cả một quy phạm 

của cuộc sống, khi làm việc gì cũng khiến người khác yên tâm, đối với người lại rất 

khiêm cung, đều chiếm được rất nhiều tình cảm và sự đề bạt của lãnh đạo cấp trên. 

Vì vậy, làm thế nào để con trẻ cả cuộc đời có thể đạt được thật nhiều trợ lực? Việc 

làm quan trọng nhất của chúng ta hiện tại là giúp chúng hình thành nên thái độ làm 

người làm việc? Cho nên khi tôi chia sẻ với các phụ huynh, tôi nói các vị bỏ ra thời 
gian ba đến năm năm mà có thể khiến cho con cái của các vị cả đời được lợi ích, 

việc này mới chân thật là thù lao cho việc đầu tư của các vị. Cho nên nhu cương kết 
hợp, vừa rộng lượng vừa nghiêm khắc, chúng ta đều có thể dùng vào mọi phương 

diện của việc giáo dục con cái. 

Ngoài việc giáo dục con cái ra thì bầu không khí trong gia đình đều cần đến hai vợ 
chồng cùng tạo nên. Bầu không khí mà tốt, con cái được lớn lên trong hoàn cảnh 

như vậy thì nhân cách của chúng sẽ kiện toàn. Nhưng bây giờ chúng ta hãy xem, 

hiện nay mối quan hệ vợ chồng có tốt hay không vậy? Không tốt, xung đột rất nhiều. 
Kỳ thực chúng tôi lúc trước có nói đến, không chỉ là con người với nhau, vợ chồng 

với nhau có xung đột, mà bản thân mình cũng xung đột với chính mình. Bởi vì tâm 
lượng của con người càng ngày càng nhỏ, tâm con người ta chỉ biết nhìn thấy khuyết 

điểm của người khác, đều không biết tự kiểm thảo thái độ của chính mình. 

Tôi làm công tác thúc đẩy văn hóa tại Hải Khẩu, lần đầu tiên ngồi chung một bàn 
cùng ăn cơm với một nhóm bạn, trong lúc nói chuyện ăn cơm tôi mới biết được trong 

số người ngồi chung bàn có bốn người là nữ mà đã có đến ba người đã ly hôn, người 
còn lại thì chuẩn bị ly hôn. Làm sao đây? Gặp nhau là có duyên, bữa ăn này của 

chúng tôi không thể vô nghĩa được, làm sao để đừng có lỗi với những người có duyên 

này. Cho nên tôi liền mau chóng quan sát thời cơ, xem coi lúc nào thì có thể khuyên 
bảo họ, ra sức cứu gỡ tình thế rối rắm này để thay đổi cách nghĩ của họ. Trong lúc 

nói chuyện với nhau, tôi cứ quan sát để tìm cơ hội, đột nhiên đề tài câu chuyện vừa 

thay đổi, tôi liền nói: “Giữa vợ chồng với nhau chỉ cần giữ một câu chân ngôn, bảo 
đảm là sống đến bạc đầu. Chỉ cần giữ một câu này là được”. Vị đồng nghiệp nữ sắp 

ly hôn này liền mở mắt rất to, tôi cũng cảm thấy cô ấy đang rất cố gắng lắng nghe, 
chuẩn bị nghe tôi nói ra. Tiếp theo tôi nói: “Từ lúc kết hôn trở về sau chỉ nhìn vào 

ưu điểm của đối phương, không nhìn vào khuyết điểm của đối phương”. Tôi lặp lại 

như vậy một lần nữa: “Chỉ nhìn vào ưu điểm của đối phương, không nhìn vào khuyết 
điểm của đối phương”. Tôi nói những lời này xong, vị nữ bằng hữu này liền chau 

mày lại, trả lời với tôi một câu: “Thầy Thái ơi, khó lắm!”. Các vị bằng hữu, có khó 

hay không vậy? 

Có lần, khi tôi diễn giảng tại Châu Hải, tôi vừa nói xong câu nói này thì phía dưới 

liền có một người nữ trả lời tôi: “Chẳng có ưu điểm gì cả”. Cô ấy lập tức trả lời tôi 
một câu: “Không có ưu điểm gì đáng để nói cả”. Tôi nhìn người phụ nữ đó, liền đáp 
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lại cô: “Chồng của chị không có ưu điểm gì vậy tại sao chị lại dám lấy anh ta, tôi 
thật sự khâm phục chị!”. Con người mà tính khí nổi lên, khi nhìn người khác mà 

không vừa ý nữa thì có còn nhìn thấy được ưu điểm của đối phương nữa không? 
Không nhìn thấy. Dục khiến không còn sáng suốt nữa, con người khi tính khí nổi lên 

thì cái gì cũng không còn thấy nữa. Cho nên, tiếp thêm chúng tôi dẫn dắt cho cô suy 

nghĩ, trước khi kết hôn thì chắc đều đã trải qua một giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. 

Những cặp vợ chồng kết hôn với nhau này thử ngồi con tàu ngược thời gian trở về 

giai đoạn nồng nhiệt nhất xem. Chúng ta thường hay nhìn thấy những người nam nữ 

trong thời kỳ tình cảm cuồng nhiệt, có thể ấn chứng một câu tục ngữ: “Chỉ ước làm 
uyên ương không ước thành tiên”. Cho nên thường năm giờ ba mươi phút tan ca thì 

mới năm giờ họ đã không ngồi yên rồi. Họ sẽ nghĩ: “Sao mà thời gian chậm như vậy 
chứ, chút nữa tôi cùng bạn gái đi xem phim, còn đưa cô ấy đi mua đồ nữa”. Mỗi 

ngày chỉ nghĩ đến làm thế nào để bạn gái được vui hơn. Cho nên vào lúc đó thì lúc 

nào cũng chỉ nghĩ đến đối phương, lúc nào trong tâm cũng chỉ suy nghĩ “ta làm được 
gì cho cô ấy đây, ta có thể vì đối phương làm được những gì?”. Cho nên, cảm giác 

khi yêu là ấm áp ngọt ngào. Khi có một người luôn biết suy nghĩ cho bạn, thì bạn sẽ 

như thế nào? Sẽ rất lấy làm hoan hỷ. Thậm chí là đến lúc nửa đêm ngủ mơ cũng còn 

mỉm cười, cứ tưởng là đang nằm mơ vậy. 

Bởi vì trước khi kết hôn thì luôn suy nghĩ cho đối phương, cho nên cảm giác vô cùng 
tốt, như được ở trên thiên đường. Sau khi đã kết hôn rồi, sau khi con dấu chứng nhận 

kết hôn đã được đóng xuống rồi thì cách nghĩ liền thay đổi. Vốn dĩ lúc nào cũng suy 

nghĩ làm gì đó cho đối phương, sau khi con dấu đóng xuống rồi thì đột nhiên liền 
thay đổi cách nghĩ, rằng đối phương phải nên suy nghĩ cho ta như thế nào, lúc nào 

cũng yêu cầu đối phương, “em việc này chưa làm xong, việc kia chưa làm tốt”. Cảm 
giác của chúng ta như thế nào vậy? Rất có áp lực. Sống chung với nhau càng ngày 

càng cảm thấy không được thông cảm, không được xem trọng và bao dung, cho nên 

vợ chồng sống chung với nhau áp lực ngày một lớn hơn. Khi cảm thấy không còn 
thấu hiểu nhau mà mỗi ngày vẫn phải sống chung với nhau, lâu ngày dài tháng sẽ 

bằng mặt mà không bằng lòng. Cho nên trước hôn nhân thì như thiên đường, sau 

hôn nhân thì như địa ngục, vấn đề là ở chỗ nào? Là ở chỗ giữa một niệm. Trước đây 
thì mọi điều đều vì đối phương mà nghĩ, sau khi kết hôn rồi thì mọi điều đều yêu cầu 

người khác, cho nên từ thiên đường đã đi xuống tới địa ngục rồi. Vậy có thể nào từ 
địa ngục lại lên thiên đường không? Thành bại đều do con người, dựa vào cách chúng 

ta dụng tâm, quan tâm thông cảm để duy trì cuộc sống gia đình của chúng ta. 

Có một người, đúng lúc có dịp được gặp một vị tiểu Thiên sứ, vị tiểu Thiên sứ nói 
với người đó: “Ta có thể dắt anh đi xem thiên đường và địa ngục”. Người này cũng 

rất hiếu kỳ nói: “Được thôi, vậy bây giờ Thiên sứ hãy dắt tôi đi xem địa ngục coi nó 
ra làm sao”. Kết quả sau khi người đó đến, nhìn thấy địa ngục là một hàng bàn dài 

hai bên đều ngồi kín hết người, trên bàn lại bày dọn ra các loại món ăn. Trên bàn đôi 

đũa của mỗi người đều dài một mét. Sau đó có tiếng hô “bắt đầu” thì người ngồi hai 
bên bàn đều cầm đũa lên gắp và ra sức đưa về phía miệng của mình, lo sợ mình ăn 

ít hơn người khác, không giành được thức ăn, thế là mọi người cùng nhau giành. Đôi 
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đũa thì quá dài, mới nửa đường thì đũa đụng đũa làm thức ăn rơi đầy cả mặt đất. 
Không những thức rơi đầy đất mà mọi người còn lớn tiếng mắng chửi nhau, nổi giận 

hết mức, mọi người đều không ăn được. Người đó nhìn thấy như vậy cảm thấy không 
thể tiếp tục xem được nữa, nói: “Được rồi, tôi không xem nữa, bạn hãy đưa tôi đi 

xem thiên đường xem ra làm sao”. 

Sau khi đi đến thiên đường, người này liền rất kinh ngạc, làm sao lại vẫn là những 
chiếc bàn giống như vậy, đũa cũng dài đến một mét giống như vậy, đồ ăn thức uống 

cũng là những món đó, anh ta liền cảm thấy rất bối rối. Sau đó cũng một tiếng hô 

“bắt đầu” vang lên. Tất cả mọi người đều gắp thức ăn lên và đút cho những người 
đối diện ăn. Có những người nhân duyên đặc biệt tốt, chỉ một chút mà có ba đến bốn 

người đều gắp thức ăn đút cho người đó, làm người đó sắp nghẹn mà phải nói: “Đợi 
chút xíu để tôi nuốt đã rồi đút”. Vì vậy, niệm niệm đều nghĩ đến người khác, “ta vì 

người người, người người vì ta”, “người yêu người thường được người yêu lại, 

người kính người thường được người kính lại”. Cho nên, hễ niệm tự tư tự lợi thì ở 
địa ngục, mỗi ngày còn phải tức giận bán sống bán chết. Hễ niệm mà đều nghĩ đến 

cho người thì đi đến đâu? Đi đến thiên đường. Bầu không khí ở đó vô cùng hòa 

thuận. Cho nên thiên đường và địa ngục chỉ nằm ở trong một niệm. 

Khi chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, khi chúng ta lúc nào cũng biết 

xem trọng ưu điểm của đối phương, thì bầu không khí của cả gia đình sẽ thay đổi. 
Mặc dù tôi chưa kết hôn, nhưng người chưa kết hôn cũng không có nghĩa là không 

hiểu được đạo lý vợ chồng. Chúng ta có thể xem nhiều, học nhiều, nghe nhiều, thì 

bạn có thể luôn suy nghĩ cho anh ấy. Có thể hôm nay chồng về muộn một chút, 
chúng ta có thể bật sẵn một bóng đèn sáng cho anh ấy. Sau đó trước khi bạn đi ngủ 

thì hãy nấu cái gì đó để sẵn ở bếp, lại viết một tờ giấy nhắn để ở nơi nào dễ nhìn thấy 
nhất, có thể viết: “Đồ ăn để dành cho anh, hãy ăn khi còn nóng”. Vì thế, giữa vợ 

chồng với nhau chưa chắc phải dùng lời nói, mà từng cử chỉ động tác của bạn 

đều có thể biểu đạt được sự quan tâm chăm sóc tới đối phương. Tình cảm vợ 

chồng càng tốt thì không khí gia đình và việc giáo dục con cái tự nhiên sẽ càng 

ngày càng tốt hơn. Vì thế mà đạo vợ chồng là một đại học vấn. Vì sao vậy? Bởi 

vì nó là một vòng thân thiết nhất trong các mối quan hệ giao tế của con người, gọi 
là: “Phu phụ đồng thất”. Ở cùng một ngôi nhà, so với quan hệ anh em hay quan hệ 

cha con thì còn thân thiết hơn. Cha con, anh em là cùng một gia đình, đơn vị đó 
tương đối lớn hơn. Cho nên, mối quan hệ nhân tế này nhất định phải làm cho được 

tốt thì mới có thể khiến cho con cái của bạn học tốt vấn về mối quan hệ giữa con 

người với con người. 

Vậy chúng ta hãy xem, vợ chồng sống chung thì phải nên tương tác với nhau như 

thế nào? Ngoài việc nên xem trọng những ưu điểm của đối phương chúng tôi 

vừa mới nhắc, phải biết quan tâm đối phương, phải biết hóm hỉnh. Ngoài việc 

tưới nhuần cuộc sống trong gia đình thì trong giáo huấn của Thánh Hiền nêu 

ra “Tứ Nhiếp Pháp”, bốn phương pháp để vợ chồng hòa thuận với nhau. 
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Thứ nhất là “Bố Thí”. Hay nói một cách khác, mời ăn uống nhiều một chút, tặng 
quà nhiều một chút. Các vị bằng hữu, các vị đã bao lâu rồi chưa tặng quà cho bà xã 

vậy? Các vị đã bao lâu rồi chưa tặng quà cho ông xã vậy? Có thể giật mình nhận ra 
hình như sau khi cưới nhau tới giờ không có tặng quà. Việc bạn dụng tâm vào những 

điều nhỏ nhặt này đối phương đều có thể cảm nhận được. Tôi thường thường hỏi 

như vậy xong thì đại đa số đều nói không có thường xuyên tặng quà hay mời đi ăn 
uống. Tôi đều hỏi các vị, mỗi lần đi ra ngoài công tác, hoặc là đi du lịch ở đâu đó trở 

về thì có mua quà đem về cho vợ hay không, có mua quà cho chồng của bạn hay 

không? Tôi nhìn thấy một cánh tay giơ lên nhiều lần, là của một vị khoảng sáu mươi 
mấy tuổi. Cho nên đích thực vẫn phải dụng tâm. Người vợ mà nhận được quà của 

chồng thì sẽ như thế nào? Trong lòng rất ấm áp, cảm thấy rằng dù chồng có đi đến 
đâu thì cũng nhớ đến vợ. Phụ nữ rất dễ vừa lòng, chỉ cần bạn khiến cho họ cảm thấy 

bạn để ý đến họ thì họ sẽ không từ khó nhọc. Cũng có thể sau khi nhận được quà sẽ 

nói: “Em sẽ đi nấu cho anh một tô mì nhé!”. Cho nên phải thường mời đi ăn, thường 

tặng quà. 

Thư hai là “Ái Ngữ”. Nói nhiều lời quan tâm. Vợ chồng với nhau lời nói không nên 

xung đột, không nên quá trực tiếp. Ví dụ như người chồng có thói quen ăn uống 
không tốt, lâu dần có thể sẽ bị bệnh, rất nhiều người vợ nhìn thấy thì không giữ được 

bình tĩnh, lập tức liền mắng: “Anh cứ ăn đi, mai mốt bị cao huyết áp. Anh ăn cái này 
đi rồi mai mốt bệnh tiểu đường”. Anh ấy sẽ nói như thế nào? “Tôi tiểu đường thì kệ 

tôi liên quan gì đến cô”. Những lời quá trực tiếp sẽ có tác dụng ngược lại, phải nên 

có ái ngữ để người nghe có thể cảm thấy thoải mái, có thể tiếp nhận. Bạn có thể nói 
với anh ấy: “Ông xã à”, sao tôi nói tôi cũng cảm thấy nổi cả da gà. Bạn hãy nói đại 

loại như: “Ông xã à, sức khỏe của anh là hạnh phúc của cả cuộc đời em, là sự đảm 
bảo cho cả cuộc đời con cái, cho nên sức khỏe của anh rất quan trọng. Ông xã khi 

ăn uống phải hết sức cẩn thận, mấy đồ ăn này không tốt cho sức khỏe của anh, ăn 

xong lần này mai mốt anh đừng ăn nữa nhé!”. Bạn không có ở đó giành giật với anh 
ấy, anh ấy đột nhiên sẽ nghĩ bạn xem trọng anh ấy đến như vậy. Vì vậy, những lời 

ái ngữ này phải xem sự dụng tâm của chúng ta. 

Thứ ba là “Lợi Hành”. “Lợi hành” có nghĩa là lúc nào cũng phải khiến cho anh ấy 
làm việc được thuận lợi, giúp anh ấy đẩy thêm một tay. Kỳ thực “lợi hành” tốt nhất 

chính là chúng ta chăm lo cho thật tốt việc trong nhà của mình, con cái cũng rất hiểu 
chuyện, như vậy thì người chồng đi làm ở bên ngoài trong lòng sẽ rất yên tâm, rất 

an ủi. Anh ấy sẽ làm việc rất hăng say, cũng có thể toàn tâm toàn ý vào trong công 

việc, cũng không cần phải thường xuyên lo lắng việc trong gia đình. Cho nên đây là 

thành tựu sự nghiệp cho anh ấy, thành tựu hành vi cho anh ấy. Đây gọi là “lợi hành”. 

Thậm chí chồng bạn cùng với một số bạn bè hoặc thân hữu nào đó nói chuyện, bạn 
cũng có thể giúp chồng ghi nhớ lại, để tránh lúc công việc quá bận rộn rồi quên mất. 

Khi sự việc sắp xảy ra thì bạn hãy nhắc nhở anh ấy. Người chồng cảm thấy chút nữa 

thì quên, anh sẽ cảm thấy có bạn ở bên cạnh sẽ rất yên lòng, giúp đỡ cho anh được 
rất nhiều. Đây cũng chính là “lợi hành”. Giả sử người vợ không chỉ không có lợi 

hành mà còn thường đẩy lùi người chồng của mình, vậy thì quá nguy hiểm. Cho nên 



7 
 

chúng ta phải luôn có thể nhìn thấy được điều mà đối phương cần thì mới có thể làm 

lợi ích cho họ. 

Thứ tư là “Đồng Sự”, cùng đồng hành với anh ấy để thành tựu một sự nghiệp. Tiền 
đề của việc “đồng sự” này phải được xây dựng trên sự nhận thức chung. Lúc trước 

khi bắt đầu chúng tôi đã nêu ra hai sự việc quan trọng nhất trong gia đình là kinh tế 

phải ổn định và giáo dục con cái phải tốt. Khi hai vợ chồng nắm được nhận thức 
chung như vậy thì sẽ cùng nhau làm cho gia đình tốt đẹp, đây chính là “đồng sự”. 

Mà đôi bên cũng còn có một cái tâm trách nhiệm phải làm tấm gương cho xã hội 

hiện nay xem. Hiện nay thiếu một tấm gương cho xã hội là gì? Là vợ chồng. Vợ 
chồng tốt quá ít. Chúng ta phải định vị chính mình để biểu diễn thành đôi vợ chồng 

mẫu mực để cho các cặp vợ chồng khác nhìn thấy chúng ta thì sẽ ngưỡng mộ. Bạn 
xem, ngày tháng tốt đẹp như vậy mà không sống, việc gì phải cãi vã nhau suốt ngày. 

Cho nên, nếu các vị có thể làm ra tấm gương cho xã hội ngày nay, vậy thì công đức 

thật vô lượng. Không chỉ làm tấm gương vợ chồng, mà cũng nhờ nhận thức chung 
như vậy mới có thể nuôi dạy nên những thế hệ tương lai. Nuôi dạy tốt cho thế hệ sau 

thì có thể tạo phước cho gia tộc, tạo phước cho xã hội. Sự nghiệp như vậy mới có 

giá trị nhất, cho nên vợ chồng phải có thể cùng nhau thành tựu cái sự nghiệp vĩ đại 

đến như vậy. 

Tục ngữ nói: “Dụng tâm chính là chuyên nghiệp”. Con người chỉ cần chịu dụng tâm, 

tuyệt đối đều có thể làm bất cứ một việc gì một cách viên mãn. 

Được rồi, bây giờ chúng ta nói đến: “Phu phụ hữu biệt”. Bây giờ chúng ta nói đến 

cái luân này trong ngũ luân. 

Các vị bằng hữu, giả sử sau khi trở về lại lập tức đối xử với chồng của các vị thật là 

tốt thì họ nhất định sẽ cảm thấy như thế nào? Cảm thấy lạ. Có người vợ sau khi trở 
về thật sự rất tích cực, mỗi ngày làm việc đều làm rất vất vả, có thể làm được bao 

nhiêu thì đều toàn tâm toàn lực làm, nhưng mà con mắt cứ luôn nhìn vào chồng xem 

chồng có nhìn thấy họ đang ra sức như vậy hay không. Như vậy thì vì ai mà làm? 
Là vì muốn người chồng của họ khẳng định việc làm của họ thật là tốt. Kết quả sau 

cả một tuần bị người chồng làm ngơ không nhìn thấy, cũng không khen tặng lấy một 

câu, thế là họ liền nổi giận, vứt cây lau nhà xuống rồi nói: “Em làm nhiều như vậy 
mà sao anh lại chẳng nhìn thấy gì vậy?”. Như thế thì phải như thế nào? Tính khí nổi 

lên như vậy thì có thể công sức đã đổ sông đổ biển hết. Chúng ta làm những việc 
này không phải để cho chồng của mình xem, mà là vì cái gì? Vì thành tựu chính 

mình, vì bổn phận làm mẹ làm vợ của mình đối với những việc đáng phải nên làm, 

chứ không phải để có được sự khẳng định của người nào khác. Vì thế, động cơ và 
tâm thái để làm việc rất quan trọng. Tâm thái của bạn càng cảm thấy đó là bổn phận 

của mình thì khi bạn làm ra sẽ càng khiến cho đối phương, khiến cho người thân của 
bạn cảm động. Còn khi bạn làm mà có mục đích riêng thì khó mà cảm động được 

người khác. Cho nên, hết thảy đều phải nên từ tâm chân thật mà làm thì mới có được 

sự phát triển tốt. 
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Luân thứ tư, “trưởng ấu hữu tự” 

Chúng ta xem tiếp luân thứ tư trong ngũ luân: “Trưởng ấu hữu tự”, cũng chính là 

anh em thương yêu lẫn nhau. Anh em ở trong ngũ luân cũng được xem là vô cùng 
quan trọng. Chúng ta suy nghĩ xem, người thân theo ở bên cạnh ta lâu nhất là ai? Đó 

là anh chị em của chúng ta. Bởi vì hầu hết cha mẹ đều lớn hơn chúng ta mấy mươi 

tuổi cho nên sẽ sớm rời xa chúng ta, còn anh chị em thì từ nhỏ đã bầu bạn với chúng 
ta cho đến tận già. Mà anh em hòa thuận được thì mới thật sự khiến cho cha mẹ yên 

tâm, an lòng. Vì vậy, nếu anh em mà sống tốt kỳ thực chính là một sự hiếu đạo rất 

tốt. 

Chúng ta xem, huynh đệ của những Thánh Hiền nhân ngày xưa, những vị Tổ tông 

chung sống hòa thuận như thế nào? Triều nhà Chu tại vị 800 năm. Vì sao họ có thể 
trị vì được 800 năm? Lần trước chúng tôi cũng đã nêu ra một số ví dụ về họ. Các vị 

có lẽ là vẫn còn nhớ Thái Vương sanh ra Vương Quý, Vương Quý sanh ra Chu Văn 

Vương. Thái Vương ngoài Vương Quý còn có một người con trưởng là Thái Bá và 
một người con thứ là Trung Dung, tiếp sau đó mới tới Vương Quý. Mà Thái Vương 

nhìn thấy cháu của mình là Văn Vương thì trong lòng hoan hỷ, cảm thấy Văn Vương 

nhất định sẽ là một người lãnh đạo rất tốt. Cả hai người bác của Văn Vương là Thái 
Bá và Trung Dung nhìn thấy được ánh mắt đó của phụ vương thì hai người đó liền 

biết được. Cho nên vì để phụ thân truyền lại ngôi vị mà không phải khó xử, sợ xảy 
ra tình huống người cha sẽ bị chướng ngại khi truyền lại ngôi vị cho người cháu 

trưởng, cho nên Thái Bá và Trung Dung đã đưa nhau đi lên núi không bao giờ trở 

lại. Vậy thì Thái Vương liền trực tiếp có thể truyền ngôi vị lại cho Vương Quý, 
Vương Quý lại trực tiếp có thể truyền ngôi lại cho Văn Vương. Thái Bá và Trung 

Dung làm ra những hành vi này là thành toàn được những gì? Thành toàn cho phụ 
thân mà cũng tận được tâm hiếu của họ, và đối với anh em họ cũng có thể xả bỏ 

được tài phú, thậm chí là quyền vị cao nhất cũng có thể lễ nhường được. Việc làm 

này không chỉ thành toàn được 800 năm thịnh thế của triều nhà Chu, mà cũng thành 
toàn được nếp sống cho cả xã hội, đều hiểu được “tiền của nhẹ oán nào sanh”, đều 

hiểu được giữa anh chị em với nhau phải biết lễ nhường lẫn nhau, sự phân tranh cũng 

giảm nhẹ, sự phân tranh của xã hội tự nhiên sẽ giảm thiểu. Bởi vì Thái Bá làm ra 
như vậy nên đã cảm động được nghìn vạn bá tánh nhân dân. Không chỉ cảm động 

được nghìn vạn bá tánh người dân, mà ngay cả người làm học trò đời sau cách xa 
đến 2.000 năm như chúng ta đây còn cảm nhận được cái đức hạnh này của Thái Bá 

và Trung Dung. 

Bởi vì đời trước đã làm ra tấm gương tốt, sau khi truyền lại cho đời sau thì cũng tiếp 
tục được giữ gìn. Chu Công có người anh là Vũ Vương, hai người họ đều là con cái 

của Văn Vương. Anh em cũng vô cùng yêu thương nhau, vô cùng hòa thuận. Vũ 
Vương khi đó sanh bệnh, rất có thể sẽ qua đời. Chu Công viết một bài văn, sau đó 

đứng trước thần linh, đứng trước bài vị của Thái Vương, Vương Quý và Văn Vương, 

cũng chính là đứng trước mặt của ông cố, ông nội và cha của mình mà khấn. Chu 
Công nói, ông muốn xả bỏ thọ mạng của mình để chuyển sang thành thọ mạng của 

người anh trưởng, để anh của mình có thể tiếp tục an định thiên hạ. Thế là sau khi 
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đọc xong lời khấn nguyện, bài văn khấn này được để lại trên bàn thờ Tổ tổng trong 
Thái Miếu. Không bao lâu sau thì Vũ Vương liền khỏe lại. Trung Dung nói đó là “chí 

thành như thần”, đích thực cảm ứng được Vũ Vương bệnh tình được khỏe lại. Về 
sau, sau khi Vũ Vương qua đời, Thành Vương đăng cơ. Chu Công vẫn tiếp tục phò 

tá Thành Vương một khoảng thời gian, dạy bảo Thành Vương cho tốt. Sau khi dạy 

xong Thành Vương, bởi vì có một số người có dã tâm nên bắt đầu truyền rao những 
lời thị phi, chính là nói Chu Công có thể đang lấn át cướp ngôi. Chu Công vì không 

muốn để cho cháu mình thấy khó xử, tự mình liền đi về phía đông, khu vực Sơn 

Đông. Kết quả, Thành Vương (cháu của Chu Công) một ngày đúng lúc khi đang đi 
trên đường nhìn thấy trên trời vừa có gió vừa có sấm, liền cảm thấy nhất định là ông 

đã có một số việc làm không được thỏa đáng nên trên trời mới xuất hiện những hiện 
tượng dị thường như vậy. Cho nên Thành Vương đã đi đến Thái Miếu để cúng bái, 

sau đó đã phát hiện ra bài văn khấn của Chu Công, liền mở ra xem. Sau khi mở ra 

xem thì thấy Chu Công vì việc khấn cầu cho người anh của mình là Vũ Vương có 
thể kéo dài thêm tuổi thọ, mỗi câu viết ra đều rất thành khẩn. Thành Vương sau khi 

xem xong trong lòng vô cùng cảm động, cũng rất hối hận. Một người chú tốt đến 

như vậy mà ông lại để cho chú phải đi về một phương trời xa xôi. Thế là Thành 
Vương đã đích thân đi mời Chu Công quay trở về, để cho Chu Công có thể làm công 

việc chế định lễ nhạc, để cho triều Chu có thể hưng thịnh. Cho nên, sự thành tâm 
này của Chu Công đối với huynh trưởng của mình không những khiến cho người 

anh được thêm tuổi thọ, mà tinh thần anh em thương yêu nhau này đã truyền lại được 

cho con cháu đời sau của ông. 

Vì vậy, truyền gia quan trọng nhất là gì? Là hiếu đễ. Cho nên “Luận Ngữ” 

nói: “Hiếu đễ dã giả kỳ vi nhân chi bổn”. Con người tu đạo chính là phải tu cho 

được cái tâm nhân từ. Mà tâm nhân từ của một con người thì bắt đầu từ đâu? 

Chính là từ hiếu đạo trong gia đình và tinh thần của đễ trong việc anh em 

thương yêu nhau. Vì vậy, để lại bao nhiêu tiền cho con cháu, con cháu chưa 

chắc có thể được lợi ích. Cho nên chúng ta truyền gia thì nhất định phải ghi 

nhớ, trước tiên phải truyền đức hạnh hiếu đễ, đây là điều vô cùng quan trọng. 

Mỗi lần tôi xem những câu chuyện này của người xưa, thường hay tự xem một mình 
mà hết sức cảm động. Tôi rất sợ khi tôi xem những câu chuyện giáo dục đạo đức mà 

bên cạnh có người khác. Xem một mình có khóc thì cũng dễ dàng hơn. Nhưng là 
một sự sảng khoái rất lớn, sâu sắc cảm nhận được Thánh Hiền xưa có cái tâm như 

thế nào để đối đãi với người. Cảm động rồi thì phải mau chóng noi theo, mau chóng 

nỗ lực thực hành. 

Vào thời Đường, có một vị đại thần tên là Lý Tích. Lý Tích rất được Đường Thái 

Tông trọng dụng. Có một lần Lý Tích bị bệnh, Thái y nói phải có râu của con người 
để làm thuốc dẫn. Thái Tông không cần nói tiếng thứ hai, liền cắt râu của mình xuống 

để làm thuốc dẫn cho Lý Tích. Lý Tích sau khi nghe được lập tức liền đi đến trước 

mặt Hoàng thượng khấu đầu. Một người làm Quân vương hết sức nhân từ, lúc nào 
cũng nghĩ đến những người cấp dưới thì nhất định sẽ có được sự trung thành của 

thuộc cấp. 
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Rất nhiều sự việc vốn không hề phức tạp, bản thân con người đã đem nó làm cho 
thành phức tạp, lại không hề dùng đức hạnh để giải quyết vấn đề, đều làm nó thành 

cái gì vậy? Mưu kế ứng biến. Cho nên, tôi tin là Tăng Quốc Phiên ở trên trời có linh 
thiêng nhất định sẽ kháng nghị, sẽ nói ông chân thành vì nước vì dân mà mọi người 

lại viết cho ông thành gian trá xảo quyệt. Vì vậy, sau này chúng ta có cơ hội thì nên 

giúp Tăng Quốc Phiên biện bác. Bởi vì tôi đã xem qua sách để ở nhà của Tăng Quốc 
Phiên, thật sự có thể sâu sắc thể hội được ông là người vì nước vì dân, vì cha mẹ vì 

anh em, thậm chí là vì con cháu đời sau. 

Ông Lý Tích ngoài việc trung thành ra, phụng dưỡng cha mẹ, chăm lo cho anh chị 
em cũng vô cùng tận tâm tận lực. Ông có một người chị đã hơn 80 tuổi. Vào lúc đó, 

Lý Tích cũng đã bảy mươi mấy tuổi. Khi ông đi thăm chị của mình, đích thân ông 
đi sắc thuốc. Người lớn tuổi xưa thường hay để râu, bởi vì ngồi sắc thuốc phải thổi 

lửa, lúc đó ngọn lửa bắt cháy luôn cả râu của ông. Chị của ông nói: “Ở trong nhà có 

rất nhiều người hầu hạ, em hãy bảo họ đi làm là được rồi, không cần phải bận rộn 
như vậy”. Lý Tích nói: “Thưa chị, chị đã tám mấy tuổi rồi, em thì cũng đã bảy mấy 

tuổi, em còn được bao nhiêu cơ hội để làm việc gì đó cho chị chứ, cho nên có thể có 

cơ hội vì chị mà nấu cháo thì cũng không còn nhiều nữa”. Cho nên người em luôn 
nghĩ đến điều gì? Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn chị đã chăm sóc từng ly từng tí đối với 

ông. Cái ân tình này thật không dám quên. Anh chị em có tình nghĩa như vậy, “gia 

hòa thì vạn sự đều hưng”. 

Tôi và hai người chị của tôi tình cảm cũng rất tốt. Tôi còn nhớ khi tôi học đại học, 

sức khỏe không được tốt cho lắm, vào lúc đó cần phải sắc thuốc để uống. Một gói 
thuốc bắc lớn phải sắc hơn một tiếng đồng hồ, sau đó sắc lại còn một chén nhỏ. Vào 

lúc đó, tôi ở trong ký túc xá của trường. Trong ký túc xá mà bạn sắc thuốc thì sẽ có 
rất nhiều người đến gõ cửa để kháng nghị bạn. Chị của tôi thì ở bên ngoài ký túc xá, 

lúc đó chị là sinh viên năm thứ ba, tôi là sinh viên năm thứ nhất. Thế là chị tôi mỗi 

ngày đều sáng tối sắc thuốc cho tôi uống. Sau khi sắc thuốc xong còn phải lặn lội 
đường xá xa xôi, đem chén thuốc đã sắc xong vào trong trường học để cho tôi uống. 

Trong trường lại không được chạy xe, đành phải đi bộ, bởi vì ký túc xá trường cũng 

nằm ở bên cạnh trường. Các vị đã thấy việc vừa bước vào cổng đã nhìn thấy ký túc 
xá sinh viên nam chưa? Không thể nào. Cho nên chị cũng phải đi bộ một quãng 

đường rất xa mới có thể đến chỗ ký túc xá của tôi. Khi đến nơi thì lại thấy tấm biển: 
“Cấm phụ nữ vào”. Chị tôi lại phải đi vòng qua bên cạnh ký túc xá đến chỗ của tôi 

rồi gõ vào tấm cửa sổ bằng kính. Gõ xong rồi lại ngoắc tôi đến, kêu tôi hãy đến uống 

thuốc. Tôi liền đi đến, đón chén thuốc cầm ở trên tay. Các vị bằng hữu, thuốc còn 
chưa uống mà bệnh đã hết được một nửa rồi. Được sự quan tâm chăm sóc này, thuốc 

uống vào thì bệnh sẽ đặc biệt khỏi rất nhanh. Cho nên, một đời của con người có hai 
nguồn sức mạnh hoàn toàn không cần bạn phải đền đáp, luôn cho bạn sức mạnh to 

lớn trong suốt cuộc đời của bạn, đó chính là sự giúp đỡ của cha mẹ và anh em đối 

với bạn. Vì vậy, trong quá trình tôi đi thúc đẩy văn hóa truyền thống đều không có 

cảm giác bị cản trở, thường hay nghĩ ở sau mình có một sức mạnh vô cùng to lớn. 
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Chúng ta xem thấy những tình nghĩa của người xưa như vậy, tình nghĩa anh chị em, 
chúng ta phải noi theo người tài đức. Anh em vào thời xưa ngay cả vận mạng cũng 

có thể xả bỏ cho nhau. Những người Thánh Hiền như vậy vào thời xưa lúc nào cũng 
nghĩ đến việc có thể vì anh chị em mà làm được những việc này, vậy thì hiện nay 

chúng ta có thể chỉ vì một việc nhỏ nhặt như hạt cát mà lại đi cãi vã nhau với anh 

em hay không? Có thể đi gây hấn xung đột với anh chị em hay không? Có nên hay 
không? Không nên chút nào. Vì vậy, đích thực là “con cháu tuy ngu dốt nhưng Kinh 

sách không thể không đọc”. Con cháu đời sau không biết đọc sách thì sẽ không hiểu 

được đạo lý làm người, họ đều cảm thấy giành được vào tay mình là của mình. Kỳ 
thực, người xưa chịu xả thọ mạng của mình cho anh em thì thọ mạng của họ có bị 

rút ngắn đi hay không? Không có rút ngắn. Cái tâm chí thành đó của họ là có đức 
hạnh cho nên còn được tăng trưởng thêm thọ mạng. Rất nhiều người xả bỏ tiền tài, 

không tranh giành tiền bạc với anh em đều là kiểu anh trai thì nhiều một chút, hoặc 

là em trai thì nhiều một chút, có phải về sau này thành ra không có tiền hay không? 
Có phải không? Không phải. Tôi xem trên sử sách thấy nhiều vô kể. Sau khi đem 

quyên tặng thì không những chính mình không những không mất tiền, mà con cháu 

đời sau còn được có tên trên bảng vàng, phước về sau rất lớn. Cho nên khi chúng ta 
thật sự đang biểu diễn ra tấm gương đức hạnh để cho con cháu xem thì gia đình 

chúng ta mới có thể hưng vượng, đời sau của chúng ta mới có thể học được tấm 
gương tốt, trưởng dưỡng đức hạnh cho chúng. Sau khi có được cái đức hạnh này thì 

sự nghiệp một đời của chúng sẽ có được nền móng tốt, nhất định sẽ có sự phát triển 

rất tốt. 

Được rồi, tiết học này chúng ta chỉ nói đến đây! Xin cảm ơn mọi người! 

A Di Đà Phật! 
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